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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
tisdag 31 oktober 2017 i Sjövillan på SKKs kansli i Rotebro. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Thomas Uneholt (vice ordf) Kerstin Eklund, 
Viktoria Engström, Jan Hallberg, Ulla Rylander, Bo Wiberg 
 
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli 
Anmält förhinder: Cindy Pettersson 
Protokoll: Jenny Damgren 
 
§ 95 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 96 Val av justerare  
Viktoria Engström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
§ 97 Föregående protokoll 
Protokoll 4-2017 gicks igenom med ett förtydligande av uttalandet under § 83:   
 
Bakgrund: 
Det har bland annat via bestyrelserapporter framkommit att tjänstgörande 
funktionärer haft hund/hundar med sig inne i ringen (tältet) där utställare förmedlat 
till arrangör att bedömningen av deras hund har störts av funktionärens hund.  
 
Som tjänstgörande funktionär på utställning så representerar vi SKK-organisationen 
och är arrangerande klubbs ”ansikte utåt”. Det är av största vikt att vi som 
funktionärer föregår med gott exempel bland annat när det gäller djurskydd. Enligt 
Jordbruksverkets regler så gäller vid burförvaring på utställning att hundarna ska rastas 
minst en gång varannan timme. 
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Beslut: 
Utställningskommittén diskuterade frågan om medhavd hund i ringen och fann att det 
med hänsyn till Jordbruksverkets regler angående burförvaring på utställning i 
kombination med ringpersonalens arbetsuppgifter är olämpligt att ha hund med sig i 
ringen (tältet).  
 
Det är olyckligt om bedömningen störts av medhavd hund, och risken att liknande 
situationer uppstår måste minimeras. I regler och riktlinjer för ringsekreterare framgår 
att det i ringen endast får finnas hund som ska bedömas.  
 
Texten i utställningskommitténs protokoll nr 4-2017 §83 a) har gett utrymme för 
många frågor och misstolkningar 
 
Justerad text: 
UtstK gjorde ett generellt påpekande att det är olämpligt att domare/ringsekreterare 
har hund med sig i ringen (tältet) under tjänstgöring.  
 
Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna. 
Punkten är omedelbart justerad. 
 
§  98 Bordlagda ärenden 
a) § 83 Bestyrelserapporter Lidköping 6-7 maj, Skaraborgs Kennelklubb   
Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
Skrivelse inkommen om ringsekreterare som haft hund med i ringen, ärendet bordläggs 
för inhämtande av mer information. 
Yttrande från ringsekreterarna har inkommit, och UtstK har tagit del av dem. 
UtstK hänvisar till förtydligandet i § 97. 
 
b) § 86 d) Flerdagarsutställningar 
UtstK diskuterade frågeställningar kring flerdagarsutställningar och olika konsekvenser 
som uppstår. Detta gäller både länsklubbsutställningar och utställningar som 
arrangeras av ras- och specialklubbar. 
UtstK beslutade att bordlägga diskussionen och ta in underlag för att fortsätta den vid 
ett senare tillfälle. 
 
Uppgifter från de övriga nordiska länderna hur de gör, samt tidigare policyuttalanden 
från UtstK fanns som underlag. 
UtstK kom fram till att det inte ska göras några förändringar i uttalandet från möte 4-
2011: 
 
Utstk 4/2011 
§ 97 Policyfrågor – antal länsklubbsutställningar – större arrangemang 
Från SKK Centralstyrelse har uppdragits till UtstK att inkomma med förslag till policy 
kring dubbelutställningar och ”större arrangemang” för länsklubbarna. 
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Diskuterade UtstK för och nackdelar avseende att länsklubbarna arrangerar dubbel- 
och flerdagarsutställningar samt rimligt antal sådana utställningar per år. 
Beslöt UtstK att till CS framlägga följande förslag: 

- att länsklubb, efter särskild prövning, kan tilldelas dubbelutställning 
- att antalet beviljade dubbelutställningar per år, inte regelmässigt ska överstiga 

tre (3), inräknat Gotlands Kennelklubb (Visby) och Västra Kennelklubben (My 
Dog) 

- att för länsklubb som beviljas dubbelutställning (förutom Gotlands Kennelklubb; 
Visby och Västra Kennelklubben; My Dog), ska ett sådant arrangemang 
anordnas en fredag/lördag alternativt en söndag/måndag så att en av dagarna 
hålls öppen för specialklubbar som vill arrangera utställning samma helg. 
Länsklubb kan efter att specialklubbsprogram fastställts, om inga andra 
specialklubbsutställningar konkurrerar om samma helg, i efterhand ansöka om 
att få ändra beviljad dubbelutställning till en lördag/söndag. 

- att ”större arrangemang” exempelvis tre-dagars utställningar endast kan 
arrangeras vart fjärde (4:e) år med början år 2017. Ansökan för år 2017 ska 
vara UtstK tillhanda senast 31 december 2013. 

- att det år Svensk Vinnare arrangeras av länsklubb beviljas inget annat ”större 
arrangemang”. Nästa tillfälle när Svensk Vinnare får arrangeras av länsklubb är 
år 2015. 

 
UtstK beslutade att ansökningar från länsklubbar om större arrangemang 2021 ska 
vara UtstK till handa senast sista februari 2018. I ansökan ska framgå datum, den 
tänkta platsen och dess förutsättningar, samt motivering till det större arrangemanget. 
 
§ 99 Övriga protokoll 
a) Centralstyrelsen (CS)  

För kännedom fanns protokoll 5-2017 från 29 september, samt protokollsutdrag 
§134 SKK/DK, Frågeställningar från SKKs Utställnings- och Domarkommitté kring 
Samsyn inom organisationen – CS § 81 a) 
 
UtstK påpekade vikten av att informationen om arbetet med brakycefala raser på 
utställning kommuniceras till hela SKK-organisationen snarast. Detta för att öka 
förståelsen kring de kommande förändringarna. 
 
För kännedom fanns protokoll 6-2017 från CS konstituerande möte 1 oktober 2017. 
UtstK noterade informationen. 
 

b) Domarkommittén (DK) 
För kännedom fanns protokoll från möte 4-2017, 12 september. 
UtstK noterade informationen. 
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c) Nordisk Kennelunion (NKU) 

För kännedom fanns protokoll från NKU Show Groups möte 18 oktober. 
På mötet hade villkor kring Nordic Dog Show diskuterats, bland annat att 
rosetterna för Nordic Certificate ska vara svart och guld, och för Nordic Reserve 
Certificate ska rosetten vara vit och silver. 
UtstK noterade informationen. 

  
§ 100 Resultatrapport 
För kännedom fanns ekonomisk rapport för UtstK fram till september 2017. 
Rapporten gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 101 Information från ordföranden 
Bo Skalin informerade från NKU-mötet den 18 oktober. 
UtstK noterade informationen. 
 
§ 102 Information från ledamöterna 
Thomas Uneholt informerade om arbetet inför ett nytt administrativt system för 
utställning. En konsult är anställd för att ta fram förstudie. En workshop är genomförd 
och en planerad, för att gå igenom hela förfarandet kring att arrangera utställning. I 
förstudien tittar de på och ska dra nytta av erfarenheter från Finland och Danmark. 
UtstK noterade informationen. 
 
§ 103 Information från tävlings- och utbildningschefen 
Kjell Svensson informerade om facebook som informationsväg för att nå ut med 
information till många medlemmar. Nyligen har till exempel en frågestund kring Nordic 
Dog Show genomförts med gott resultat. 
 
Kjell informerade om fyra raser (cimarrón uruguayo, gonczi polski, russkiy toy, tornjak) 
som inom kort kan bli slutligt erkända av FCI General Assembly och därmed få rätten 
att ta emot Cacib på internationell utställning. 
 
UtstK noterade informationen. 
 
§ 104 Information från sekreteraren 
Sekreteraren informerade om de ansökningar om UtstKs funktionärsstipendium som 
inkommit, totalt 6 stycken. UtstK ser positivt på både antalet ansökningar och att de 
över lag var välformulerade. 
 
UtstK beslutade att tilldela Fredrik Jonsson, Viktoria Arehult, Ulrika Karlsson och 
Katarina Ränssi från Briardklubben totalt 10 000 kr att användas till deras resa till 
Nederländerna och Nederländska Briardklubbens arrangemang UEBB 2018 för att 
förbereda sig och få erfarenhet inför att de ska arrangera samma evenemang i Sverige 
2019. 
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UtstK beslutade att tilldela Malin Andersson från Boxerklubben 5000 kr att användas 
till resa och besök på Jahresseiger 2018 i Zschepkau, Tyskland, för att få inspiration och 
idéer bland annat inför genomföranden av såväl lokala utställningar som Boxer-SM. 
 
Senast två månader efter att syftet med stipendiet är genomfört ska stipendiaten 
avlämna en rapport och/eller reseberättelse, varefter tilldelat stipendiebelopp betalas 
ut. 
 
§ 105 Bestyrelserapporter  
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter: 
 
a) Länsklubbar 
Södra Älvsborgs Kennelklubb, Borås 1-2 juli  
Inga noteringar fanns i rapporten. 
 
Jämtland Härjedalens Kennelklubb, Svenstavik 5-6 augusti 
Inga noteringar fanns i rapporten. 
 
Sydskånska Kennelklubben, Eslöv 9-10 september 
Inga noteringar som kräver handläggning av UtstK fanns i rapporten. 
 
Västernorrlands Kennelklubb, Sundsvall 7-8 oktober 
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK, samt notering om ringsekreterares 
hundar som inte setts efter. 
UtstK beslutade att bordlägga ärendet för inhämtande av mer information. 
  
b) Specialklubbar 
Svenska Bassetklubben, Eksjö 26 augusti 
Notering om utställare som reagerat på annan utställares beteende fanns. 
UtstK noterade informationen. 
 
§ 106  Inkomna skrivelser 
a) Skrivelse från en utländsk domare angående SKK-funktionär. 
UtstK har tagit del av skrivelsen. 
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b) Skrivelse för kännedom från en utställare angående bemötande vid Sydskånska 

Kennelklubbens utställning i Eslöv den 10 september.  
 

UtstK har tagit del av skrivelsen och påpekar hur viktigt det är att funktionärer som på 
ett eller annat vis representerar SKK har ett vänligt bemötande. Vidare påpekar UtstK 
att alla funktionärer ska känna till bestyrelsen och hur de ska komma i kontakt med 
den.  
UtstK finner det anmärkningsvärt att det saknas notering om detta i 
bestyrelserapporten eftersom arrangören har kommunicerat med utställaren om 
detta. 

 
c) Skrivelse från en utställare angående parkeringssituationen vid Sydskånska 

Kennelklubbens utställning i Eslöv den 9 september. Vid utställningen saknades 
handikapparkering. 

UtstK uppmanar Sydskånska KK att se över sina rutiner kring parkering och 
handikapparkering så liknande problem undviks i fortsättningen. 

 
d) Skrivelse inkommen om ringsekreterare som arbetat i samma ring där hennes hund 

ställts ut.  
Ringsekreteraren har hunden på foder och det är utställaren som har utställningsrätt 
på hunden och är den som ställer ut hunden. 
UtstK konstaterar att det rent formellt inte begåtts något fel enligt reglerna, men att 
det är etiskt tveksamt att hund som bor hos ringsekreteraren ställs ut i samma ring. 
 
§ 107 Utställningsprogram ansökningar/ändringar  
a) Ansökningar specialklubbar 2019 
UtstK gick igenom och godkände utställningsprogrammet från följande klubbar: 

- Rasklubb för Portugisisk Vattenhund 
- Specialklubben för Skällande Fågelhundar 
- Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel 
- Svensk Specialklubb för Tibetanska raser 
- Svenska Dvärghundsklubben 
- Svenska Landseerklubben 
- Svenska Leonbergerklubben 
- Svenska Newfoundlandshundklubben 
- Svenska Sennenhundklubben  

 
b) Ansökan inkommen från Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser om att låta 

tibetansk mastiff få ställas ut två gånger samma dag i Piteå 2019-07-13 då både 
länsklubb och specialklubben har utställning samma dag. 

UtstK godkände ansökan. 
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c) Ansökan från Svenska Spets och Urhundsklubben/Eurasierklubben att byta plats för 

sin utställning 2018-05-19 från Orsa till Tidaholm på grund av problem vid 
överlämnande från gammal till ny styrelse i klubben. 

UtstK godkände ansökan men påpekade att klubben ska hålla bättre ordning på 
utställningsprogrammet i fortsättningen. 
 
§ 108 Registreringsärenden 
a) Skrivelse inkommen från Svenska Bassetklubben med en ansökan om att införa 

obligatorisk mätning för grand basset griffon vendéen. 
 
UtstK diskuterade ärendet ingående, och noterade att det under den period 
obligatorisk mätning genomfördes (2015-2016) inte hade gjorts på alla utställningar. 
UtstK konstaterade samtidigt att det redan framgår i rasstandarden att storlek som 
avviker från rasstandarden är ett diskvalificerade fel, och anser därmed inte att 
ytterligare mätperiod är befogad. 
UtstK beslutade att avslå ansökan. 

 
b) Hänskjutet ärende till Utställningskommittén gällande staffordshire bullterrier Te 

Ora Magic Outlaw Gentleman, SE58637/2014, som i strid mot SKKs allmänna regler 
punkt 7, doping och andra otillbörliga förhållanden, deltagit på utställning under 
medicinsk behandling samt efterföljande karenstid. Efter kontroll har fastställts att 
hunden har deltagit på följande utställningar under medicinering och rådande 
karenstid: 
- 160424 SKK Västerås 
- 160507 SKK Lidköping 
- 160508 SvTeK Tånga Hed 
- 160521 SKK Hässleholm 
- 160522 SvTeK Hörby 
- 170820 Norrköping 
 

UtstK beslutade att stryka resultaten från alla ovanstående utställningar. 
 

§ 109 Utbildningsärenden 
a) Skrivelse från Peter Fugelstad angående utbildning av CUA 
UtstK tog del av skrivelsen och tyckte att den innehöll intressanta förslag, men de 
finner ingen anledning att ändra i gällande regelverk. 

 
b) Översyn av ringsekreteraregler 
Arbetsgruppen som ska se över ringsekreteraregler och -prov är tillsatt. Den består av 
Ulla Rylander, Viktoria Engström, Thomas Uneholt, Madeleine Bäckman, Patricia 
Rätsep och Camilla Benon. Viktoria Engström presenterade gruppens förslag på 
förändringar i Regler och riktlinjer för ringsekreterare.  
UtstK beslutade enligt förslaget. 
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Arbetsgruppen har också gått igenom kraven för handledare (RIS-H) och tagit fram ett 
förslag med högra ställda krav än som gäller nu. Förslaget innebär att det ska utfärdas 
ett intyg för ringsekreterarhandledare. För att de som idag håller kurs ska få intyg 
krävs deltagande på handledarutbildning alternativt att personen kontinuerligt hållit 
kurs under de senare åren, samt deltagit på en central brush-up eller 
ringsekreterarkonferens under den senaste 3-årsperioden. Handledaren ska själv 
ansöka om att bli auktoriserad. 
 
I och med detta så ”nollställs” kraven och framöver gäller endast följande för att få 
vara ringsekreterarhandledare: 
Handledare för kursen ska vara nu aktiv ringsekreterare med mångårig (minst fem år) 
erfarenhet, som tjänstgör vid flera tillfällen per år på officiella utställningar (inklusive 
länsklubbsutställningar) och har sin klubbs förtroende, samt ska denne ha genomgått 
SKKs handledarutbildning för ringsekreterare. För att få behålla sin handledarstatus 
ska handledaren dessutom delta vid minst en central handledarkonferens eller 
handledar-brush-up under en 5-årsperiod. 
SKK centralt ska vart fjärde år arrangera en handledar-utbildning och vart fjärde år en 
ringsekreterarkonferens (för handledare samt ringsekreteraransvariga). 
Vart femte år, på hösten inför ny regelperiod ska en central handledar-brush- up 
arrangeras. 
 
UtstK beslutade enligt förslaget. De som blir auktoriserade RIS-H ska registreras i SKKs 
funktionärsregister. 
 
c) Utbildning av handledare för ringsekreterare 14-15 oktober 2017 
Viktoria Engström och Thomas Uneholt informerade från utbildningshelgen. Det var 9 
deltagare på kursen som hade genomförts under trevliga former. 
UtstK noterade informationen. 
 
§ 110 Junior Handling 
Thomas Uneholt informerade om representantskapsmötet, Sveriges Hundungdoms 
årsmöte, där han och Pekka Olsson deltagit. De upplevde att det var ett mycket bra 
möte och att det fanns mycket kunskap inom organisationen. På mötet valdes SHUs 
nya ordförande Natalie Johansson som kommer från Junior Handling-ledet. 
För kännedom fanns information om landslagstävlingen och att den förklarande texten 
om hur landslagsuttagningen går till ska ses över för att bli tydligare. 
 
En utbildning för JH-domare har genomförts 27-29 oktober med 19 deltagare, några 
från Danmark. 
 
Junior Handling kommer arrangeras på internationella utställningar samt Nordic Dog 
Shows från och med nästa år. 
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Prisutdelning till 2017 års Top Juniorhandler kommer ske i Göteborg 2018. U-SM 2018 
kommer genomföras i Gävle.  
 
§ 111 Ringsekreterarärenden 
UtstK informerar ringsekreteraransvariga i klubbarna om möjligheten att skriva avtal 
för ringsekreterare till sina utställningar via Google Formulär. Istället för att mejla ut 
kontrakt till ringsekreterare inför en utställning kan man skapa ett Googleformulär där 
ringsekreterarna anmäler sig för tjänstgöring. Där är det lätt att efterfråga och få in 
uppgifter från ringsekreterarna, samt enkelt att få allt sammanställt i en excel-fil direkt 
från Googleformuläret. Digitala avtal gäller mellan arrangör och ringsekreterare. 
 
§ 112 Nya raser 
Nu finns en cao fila de sao miguel registrerad i SKKs stambok. Rasen är erkänd av FCI 
och tävlar om Cacib, inga provmeriter krävs för internationellt championat. Rasen 
tillhör grupp 2. 

 
§ 113 Redovisning av UtstK VU-beslut  
a) Dispenser antal hundar/domare och dag 
 
Beviljade 
VU-beslut 14 september 
Västernorrlands Kennelklubb, Sundsvall 8 oktober 2017 
Anne Livö Buvik 82 hundar 
Dan Ericsson 81 hundar 
 
VU-beslut18 september 
Svenska Spets- och Urhundsklubben, Sundsvall 7 oktober 2017 
Nemanja Jovanovic 84 hundar 
 
VU-beslut 3 oktober 
Svenska Taxklubben, Timrå 8 oktober 2017 
Charlotte Jacobsson 82 hundar 
 
VU-beslut 9 oktober 
Svenska Vinthundklubben/Östra, Vallentuna 22 oktober 2017 
Joachim Bartusch 81 hundar 
 
VU-beslut 10 oktober 
Småland-Ölands Kennelklubb, Växjö 3 november 2017 
Åke Cronander 84 hundar 
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b) Dispenser byte av datum och/eller plats 

 
VU-beslut 28 september 
Utställningskommittén har tagit emot ansökan om att byta datum för utställningarna i 
Broby,  Basset/Syd, från 2018-04-28 och 2018-04-29 till 2018-05-26 och 2018-05-27.    
2018-05-26 har Svenska Grand Basset Griffon Vendéen Klubben en godkänd utställning 
i Skillingaryd, ca 15 mil till Broby. Regeln säger att det ska vara minst 30 mil mellan två 
utställningar för samma ras.  
UtstK uppmanar Bassetklubben till bättre samarbete mellan sina ras- och lokalklubbar, 
och anser att det är rimligt att Bassetklubben kan sätta ihop ett utställningsprogram 
där utställningarna inte krockar för de egna raserna.  
För att inte lokalavdelning Syd ska drabbas beslutar UtstK VU att godkänna bytet av 
datum för 2018, men påpekar att motsvarande krock mellan de två kubbarna inte 
kommer godkännas 2019.  
 
VU-beslut 26 oktober 
Beviljat Wästmanlands Kennelklubb att byta dag för grupp 10 på sin utställning i 
Västerås från söndag 29 april 2018 till lördag 28 april 2018. 
 
c) Dispenser övrigt 
 
VU-beslut 20 september 
Beviljat Svenska Dreverklubben att utöka sitt utställningsprogram för 2018 med 
ytterligare en utställning i Högsby 2018-03-24. 
 
VU-beslut 6 oktober 
Beviljat Svenska Bergs- och Herdehundsklubben dispens att ha utställning 7 september 
2019 i Löttorp, samma dag som grupp 1 går på SMÖKKs utställning på samma ort. Det 
innebär att de raser i grupp 1 som ingår i SBHK kan ställas ut två gånger samma dag. 
 
VU-beslut 17 oktober 
Beviljat Wachtelhundklubben dispens att förlägga sin årliga utställning till söndagen 
den 19 maj 2019. Dispensen avser avsteg från de stipulerade 30 mils avstånd till, i 
detta fallet, Nordskånska Kennelklubbens utställning i Hässleholm. 
 
VU-beslut 22 oktober 
Beviljat Svenska Lapphundklubben att inkomma med sina ansökningar för 2019 års 
utställningar senast 2017-12-31. 
 
§ 114 Information från FCI 
a) För kännedom fanns protokoll från 

- FCI General Assembly i Kiev 28 augusti 
- FCI General Committee i Kiev 22 augusti 

UtstK noterade informationen. 
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b) För kännedom fanns cirkulär:  

- 47/2017 Avstängningen av Arthur Zakruzhnyi (Ukraina) och hans hundar är lyft 
från och med 15 augusti 2017. 
- 52/2017 Domare, Jari Fors (Finland) avstängd som utställnings- och provdomare 
från 15 augusti 2017 till 31 mars 2018 . 

UtstK noterade informationen. 
 
§ 115 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
Inga beslut som inte får offentliggöras fanns.  
  
§ 116 Nästa möte 
Nästa möte bokades preliminärt till den 7 februari 2018. 
 
§ 117 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet     
Jenny Damgren 
 
Justeras:     Justeras: 
 
 
Bo Skalin     Viktoria Engström 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


