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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté  
den 12 februari 2020 på SKKs kansli i Rotebro 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Maritha Östlund-Holmsten (ordf), Birgitta Bernhed (vice ordf) (§ 
1-20 c, ej § 14 a), Madeleine Bäckman, Kerstin Eklund (§ 1-17), Viktoria Engström, 
Cindy Pettersson, Bo Wiberg   
 
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli, Mikaela Persson Wallenius (§ 18 d, e, f) 
Protokoll: Jenny Damgren 
 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden hälsade alla välkomna till hennes första möte, och det första mötet på 
det nya året. Med det förklarades mötet öppnat. 
 
 
§ 2 Val av justerare  
Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes: 

- Kerstin Eklund § 1 - 17  
- Birgitta Bernhed § 18 - 20 c) 
- Viktoria Engström § 20 d - 28 

 
 
§ 3 Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes enligt det förslag som fanns. 
 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Protokoll 5-2019 godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 
 
§ 5 Övriga protokoll 
a) Centralstyrelsen, CS 
För kännedom fanns protokoll 7-2019 från den 18-19 november med protokollsutdrag 
§ 156 med beslut gällande fördelning av länsklubbsutställningarnas status. 
UtstK noterade informationen. 
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b) Domarkommittén, DK 
För kännedom fanns protokoll 5-2019 från den 5 november med protokollsutdrag § 99 
a med beslut om checklistan för kritikskrivning på brakycefala raser. Checklistan och 
det följebrev som skickats till berörda klubbar fanns med för kännedom. 
UtstK noterade informationen. 
 
c) Nordisk Kennelunion, NKU 
För kännedom fanns protokoll från NKU/AUs möte den 16 oktober i Danmark.  
UtstK noterade informationen. 
 
d) Disciplinnämnden, DN 
För kännedom fanns följande beslut från DN: 
- 78-2019 
- 89-2019 
- 110-2019 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 6 Information från ordföranden 
Maritha Holmsten-Östlund gick igenom kommitténs delegeringsordning och budget, 
samt ekonomiska rapporter, SKKs miljöpolicy, och lathunden som finns för ledamöter i 
SKKs kommittéer. Kommittén diskuterade kring rambudgeten och miljöpolicyn, och 
konstaterade att upplägget med att ha vissa seminarier på olika platser i landet följer 
miljöpolicyn väl då det minskar antalet långa resor för många deltagare. 
UtstK ställde sig frågande till en formulering i miljöpolicyn och beslutade att 
återkoppla med nytt förslag på formulering till CS. 
 
Ordföranden framförde information från SKKs VD kring eventuella ekonomiska 
förändringar i framtiden och hur kommittén ska förhålla sig till dem. 
 
Ordföranden rapporterade från möte med FCI Show Commission den 1 februari 2020. 
 
 
§ 7 Information från ledamöterna 
Birgitta Bernhed tog upp hanteringen av kopior på kritiklapparna efter 
länsklubbsutställningar. 
UtstK diskuterade hanteringen och kom fram till att i nuläget inte göra några ändringar 
i rutinerna, men att fundera vidare kring frågan. 
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§ 8 Information från tävlings- och utbildningschefen 
Kjell Svensson informerade om att SKK kansli har fått en ny ekonomichef. 
 
 
§ 9 Information från sekreteraren 
Sekreteraren informerade om att funktionärsavtalet för bestyrelse och kommissarie nu 
är uppdaterat och finns på skk.se, samt om de utskick som gjorts till ringsekreterare 
och CUA i samband med årsskiftet. 
 
Sekreteraren framförde information från SKKs marknadsavdelning om olika 
möjligheter till hur UtstK kan kommunicera i SKKs olika kanaler, t ex webb, Facebook 
och nyhetsbrev.  
UtstK upplever att de nyhetsbrev som skickats varit en bra kanal för att nå 
ringsekreterare med information. 
 
 
§ 10 Regelrevideringen 2022 
För kännedom fanns de förslag på uppdateringar som arbetsgruppen tagit fram och 
ska arbeta vidare med. Även inkomna förslag från klubbar fanns för kännedom. 
Kommitténs arbetsgrupp ska ha möte kommande vecka och arbetar då vidare. 
För kännedom fanns också de utskick som gjorts till klubbar med anledning av detta 
arbete. 
 
Arbetsgruppen består av ordföranden, Madeleine Bäckman, Bo Wiberg och Viktoria 
Engström. 
 
 
§ 11 Bordlagda ärenden 
a) 5-2019 § 116 Bestyrelserapporter specialklubbar, Svenska Dvärghundsklubben, 

Tågarp 21 september 
Notering om domare som påpekat hårdhänt handler och skrivit det i hundens kritik. 
UtstK beslutade att bordlägga ärendet och uppdrog till sekreteraren att kontakta 
bestyrelsen för återkoppling om hur de hanterat ärendet på plats. 
 
Utförligare beskrivning av händelsen hade kommit från bestyrelsen.  
 
UtstK konstaterar att bestyrelsen har gjort vad de kunnat på plats. 
Vidare förtydligar UtstK att funktionen av bestyrelserapporten är att det där ska finnas 
noteringar om det som hänt på utställningen, till exempel beskrivning av vad en 
bestyrelse gjort även om det inte utmynnat i någon konsekvens för hund, utställare 
eller funktionär. Bestyrelserapporten är också ett hjälpmedel och underlag om det i 
efterhand kommer ärenden till till exempel UtstK eller SKKs kansli. UtstK lägger 
därmed ärendet till handlingarna. 
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b) 5-2019 § 121 Utställningsärenden d) Misstänkt svankuperad hund 
Skrivelse med anmälan om en storpudel med misstänkt kuperad svans.  
UtstK beslutade att bordlägga ärendet för att inhämta kompletterande uppgifter.  
 
Yttrande från hundägaren, som UtstK hade bett om, hade inkommit. Även yttrande 
från hundens handler, kopia på hundens registreringsbevis, röntgenbilder samt 
journalutskrift hade inkommit. 
 
UtstK diskuterade ärendet ingående och beaktade noga de underlag som fanns att 
tillgå. 
UtstK konstaterar att det inte finns några otvetydiga bevis varken för att hunden är 
svanskuperad eller inte. Med det läggs ärendet utan vidare åtgärd till handlingarna. 
 
 
§ 12 Bestyrelserapporter Länsklubbar 
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter: 
 
a) Växjö 1-3 november, Småland-Ölands Kennelklubb 
Inga noteringar som krävde hantering av UtstK fanns. 
 
b) Älvsjö 14-15 december, SKK Centralstyrelse 
Inga noteringar som krävde hantering av UtstK fanns. 
 
c) My Dog 1 Göteborg 3 och 5 januari, Västra Kennelklubben 
Notering från den 3 januari om en ringsekreterare som haft en negativ attityd 
gentemot arrangörens funktionär.  
UtstK påpekar att det är viktigt för ringsekreteraren att tänka på att ha en bra 
kommunikation och god ton med arrangören. 
 
Notering från den 3 januari om en ringsekreterare som kommit med klagomål  
angående utebliven ersättning av parkeringskostnader. 
Arrangören hade informerat ringsekreterarna om var det fanns parkering som de 
sedan skulle få skjuts till och från. Informationen hade gått ut till ringsekreterarna i god 
tid före utställningen. 
UtstK fastställer att arrangören har skött händelsen på ett korrekt sätt. 
 
d) My Dog 2 Göteborg 4 och 6 januari, Västra Kennelklubben 
Notering om att det förekommit dubbelhandling fanns. 
UtstK konstaterar att bestyrelsen hanterade händelsen på ett bra sätt. 
 
UtstK konstaterar med glädje att bestyrelserapporterna från Västra Kennelklubben är 
föredömligt skrivna. 
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§ 13 Bestyrelserapporter specialklubbar  
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter: 
 
a) Svenska Brukshundklubben Skånes distrikt, Åstorp 16 november 
Notering om klagomål från hundägare fanns. 
UtstK konstaterar att bestyrelsen hanterat det på ett bra sätt. 
 
b) Svenska Brukshundklubben Nedansiljans BK, Insjön 17 november 
Notering om att domare blivit biten fanns. 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 14 Utställningsprogram ansökningar/ändringar  
a) Ansökningar om svensk vinnarutställning 2023 
Ansökningar från 8 länsklubbar hade kommit in.  
Birgitta Bernhed anmälde jäv och lämnade rummet. 
 
UtstK gick igenom ansökningarna och diskuterade ingående. UtstK konstaterar att 
ansökningarna genomgående hade bra presentationer.  
UtstK beslutade enhälligt att Hallands Kennelklubb ska arrangera svensk 
vinnarutställning den 8-9 juli 2023. 
Birgitta anslöt sig till mötet igen. 
 
b) Ansökningar specialklubbar 2021 
UtstK gick igenom och godkände utställningsprogrammet för följande klubbar: 
Fågelhundarnas Arbetsutskott 20 st  
Svenska Dvärghundsklubben 26 st 
Svenska Polarhundklubben 11 st  
Svenska Sweisshundklubben 1 st 
Svenska Älghundklubben  31 st  
 
Utställningarna för nedanstående klubbar har godkänts av UtstK verkställande utskott 
efter UtstK förra möte: 
Svenska Miniature American Shepherdklubben 1 st (VU 2019-11-21) 
Svenska Brukshundklubben  56 st (VU 2019-11-21) 
 
c) Ansökningar specialklubbar 2022 
UtstK gick igenom och godkände utställningsprogrammet för följande klubbar: 
Rasklubben för Portugisisk Vattenhund 1 st 
Svenska Isländsk Fårhund Klubben 1 st 
Svenska Perro De Agua Español Klubben 1 st 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben 36 st 
Svenska Spets- och Urhundklubben 16 st 
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d) Ändring av datum 
Svenska Älghundklubben ansöker om att ändra datum för sin utställning i Norsjö från 
den 22 augusti till den 15 augusti 2020, samt från den 21 augusti till den 14 augusti 
2021. 
UtstK beslutade att godkänna ändringen, men påpekar att klubben ska ha bättre 
kontroll över sina utställningsansökningar i framtiden. 

 
e) Ansökan om ändrad status 2022 
Södra Norrbottens Kennelklubb ansöker om att ändra status på sina utställningar 2022. 
Utställningen i Piteå, Sjulnäs, 28-29 maj ansöker de om att ändra från nationell till 
internationell, och utställningen i Haparanda 16-17 juli från internationell till Nordic 
Dog Show. 
 
UtstK beslutade att utställningen i Piteå, Sjulnäs, har oförändrad status, nationell, och 
utställningen i Haparanda ändras till Nordic Dog Show. 

 
f) Ansökan om att växla status på två utställningar 2022 
Gotlands Kennelklubb ansöker om att växla status på sina utställningar i augusti så att 
lördagen den 27 augusti är nationell och söndagen den 28 augusti är Nordic Dog Show. 
UtstK godkände ansökan.  
 
g) Ändrad status på utställning 2022 
FCI har nekat SKKs ansökan om att utställningen i Ronneby den 13-14 augusti ska vara 
internationell. Avslaget är på grund av att Danska Kennelklubben har en internationell 
utställning i Bornholm, vilket är för nära avstånd till Ronneby. 
UtstK beslutade att Blekinge Kennelklubbs utställning i Ronneby 13-14 augusti 2022 
ska vara Nordic Dog Show istället. 
 
Förändringarna i punkt e) f) och g) gör att fördelningen av status på länsklubbarnas 
utställningar 2022 blir 10 internationella, 14 Nordic Dog Show och 13 nationella enligt 
nedan. 
 
Datum  Länsklubb  Ort Status 
6 och 8 jan Västra  Göteborg Nationell 
7 och 9 jan Västra  Göteborg Internationell 
26-27 mar Sydskånska  Malmö Internationell 
23-24 apr Wästmanlands Västerås Nationell 
30 apr-1 maj Skaraborgs  Lidköping Nordic 
21-22 maj Nordskånska  Hässleholm Nordic 
28-29 maj Södra Norrbottens Piteå Nationell 
28-29 maj Uppsala Läns  Gimo Internationell 
4-5 jun Östergötlands Norrköping Nationell 
11-12 jun Norra Älvsborgs Vänersborg Internationell 
18-19 jun Dalarnas  Leksand Nordic 
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18-19 jun Västerbottens Vännäs Nordic 
1-2 jul Norra Norrbottens Gällivare Nordic 
2-3 jul Södra Älvsborgs Borås Nordic 
8 jul Hallands  Tvååker Nationell 
9 jul Hallands  Tvååker Internationell 
9-10 jul Hälsinglands  Alfta Nationell 
16-17 jul Södra Norrbottens Haparanda Nordic 
23-24 jul Wästmanlands Västerås Internationell 
23-24 jul Stockholms  Märsta Nordic 
30-31 jul Värmlands  Ransäter Nordic 
6-7 aug Jämtland-Härjedalens Svenstavik Nationell 
13-14 aug Norra Norrbottens Överkalix Nationell 
13-14 aug Örebro Läns  Askersund Nordic 
13-14 aug Blekinge  Ronneby Nordic 
20-21 aug Södermanlands Eskilstuna Internationell 
20-21 aug Östergötlands Norrköping Nordic  
27 aug Gotlands  Visby Nationell 
28 aug Gotlands  Visby Nordic 
27-28 aug Västra  Ljungskile Nationell 
3-4  sep Småland-Ölands Löttorp Nationell 
10-11 sep Sydskånska  Eslöv Nationell 
10-11 sep Uppsala Läns  Gimo Nationell 
17-18 sep Gästriklands  Sandviken Internationell 
15-16 okt Västernorrlands Sundsvall Internationell 
4-6 nov Småland-Ölands Växjö Internationell 
10-11 dec SKK CS  Älvsjö Nordic 
 
 
h) Ansökan om att ställa in  
Svenska Brukshundklubben ansöker om att ställa in sin utställning i Kristianstad den 17 
juli 2021. 
UtstK beslutade att godkänna ansökan. Som en följd av detta kommer inte 
motsvarande utställning att godkännas de följande åren 2022 och 2023. 
 
i) Ansökan om att byta plats 
Svenska Brukshundklubben ansöker om att byta utställningsort för sin utställning den 
11 juli 2020 från Uppsala till Knivsta. 
UtstK beslutade att godkänna ansökan. 
  



  

SKK/UtstK nr 1-2020 
2020-02-12 

Sida 8/17 
 
 

 
j) Ansökningar om att byta plats. 
Svenska Pudelklubben ansöker om att flytta sina utställningar den 31 maj 2020 och 
den 29 maj 2021 från Uppsala till Gimo. 
UtstK beslutade att godkänna ändringarna. 
 
Svenska Pudelklubben ansöker om att flytta sina utställningar den 6 februari och den 
20 november 2021 från Gnesta till Eskilstuna.  
UtstK beslutade att godkänna ändringarna. 
 
 
§ 15 Policyfrågor/regelfrågor 
a) Utvärdering mätning  
Utvärdering av tidsbegränsad obligatorisk mätning av Portugisisk vattenhund under 
perioden 1 januari 2017 till 31 december 2018 hade kommit in från rasklubben.  
UtstK gick igenom utvärderingen och tackar för informationen. Ärendet lades därefter 
till handlingarna. 
 
b) Överklagan beslut att inte bifalla mätning 
Överklagan från Cairnterrier Klubben om att Svenska Terrierklubben beslutat att inte 
bifalla klubbens önskan om att ansöka till UtstK om tidsbegränsad obligatorisk 
mätning.  
 
UtstK beslutade att avslå ansökan från Cairnterrier Klubben. Vidare uppmanar UtstK 
Cairnterrier Klubben att befästa ansökan bättre hos specialklubben och att ansöka via 
dem vid ett annat tillfälle. 
 
c) För kännedom fanns den reviderade rasstandarden för tax som FCI publicerade den 

7 november 2019. 
UtstK noterade informationen. 
 
d) Hantering av ommätning 
UtstK diskuterade hur ommätning av en redan slutmätt hund hanteras, hos arrangör 
och på SKKs kansli. Ommätning gäller endast för de raser som på sin första utställning 
efter 15 månaders ålder blir slutmätt som en rasvariant, till exempel tax eller tysk 
spets. 
UtstK beslutade att göra en översyn av den information som finns så att den blir 
tydligare, och uppdrog till sekreteraren att uppdatera blanketten om ommätning. 
 
e) Skrivelse om mätbågar 
Skrivelse från Svenska Spets- och Urhundklubben om att de vill använda mätbågar för 
att mäta rasvarianterna av tysk spets på utställning.  
UtstK är positiva till att använda mätbågar men vill utreda konsekvenser det kan 
innebära, och beslutade att bordlägga frågan. 
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f) Handlerträning och ringträning 
Det hade kommit till UtstK kännedom att skillnaderna mellan handlerträning och 
ringträning kan uppfattas förvirrande. 
Ur Utställnings- och championatregler: 
Hund som under de senaste sex månaderna före utställningen, provet, tävlingen eller 
beskrivningen ägts, trimmats, tränats, vårdats eller uppvisats av domare eller person i 
domares hushåll, får inte bedömas av ifrågavarande domare.  
Ur Regler för handling: 
Domaren får inte ha haft handler under träning de senaste 6 månaderna före 
domaruppdrag vid SM-uttagningstävling eller SM-final. 
 
UtstK diskuterade och förtydligade att texten i Utställnings- och championatregler 
syftar till att domaren inte får ha haft hunden i träning, medan det som rör junior 
handling syfta till att domaren inte får ha tränat handlern.  
Vidare menar UtstK att trots att det inte i regeltexterna finns något som hindrar att 
delta på ringträning hos en person som senare ska döma hunden på utställning, så bör 
hundägaren tänka över om det är lämpligt. 
 
g) Rättning av resultatlista 
UtstK diskuterade reglerna kring hur ringsekreterare får göra rättningar i resultatlista. 
UtstK beslutade att ändringar i resultatlista får göras med korrigeringsroller (så kallad 
”tippexroller”), och/eller röd penna. 

 
 
§  16 Utställningsresultat 
a) Hundar anmälda med felaktiga uppgifter 
En hund med utländskt registreringsnummer hade anmälts med en svensk ägare till 
utställning. En hund hade anmälts till utställning med sitt ursprungliga 
registreringsnummer och inte sitt svenska registreringsnummer. 
Ägarens yttrande fanns.  
 
UtstK beslutade med hänvisning till Utställnings- och championatregler; 17. Krav på 
härstamning och registrering: Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara 
registrerad i SKK, att stryka resultaten för terrier brasileiro Prince Rio Do Jardim Imbui, 
LOE2386460, från utställningarna i Göteborg den 5 och 6 januari 2020. 
 
UtstK beslutade med hänvisning till Utställnings- och championatregler; 18. Anmälan 
och anmälningsavgift: Hund som ägs eller delägs av person som är bosatt i Sverige ska 
anmälas med svenskt registreringsnummer (se punkt 17 b), att stryka resultaten för  
Goldroads Pure Do Jardim Imbui SE28568/2017 från utställningarna i Göteborg den 5 
och 6 januari 2020. 
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b) Prissättning strävhårig vorsteh 
Skrivelse från en hundägare vars hund har fått Disqualified på utställning, hundägaren 
ansöker om att stryka resultatet. Del av ärendet är hanterat av SKKs Domarkommitté, 
DK, som inte tagit ställning i fråga om hundens resultat ska kvarstå eller strykas. 
Hundägaren har inte lämnat in protest på platsen.  
 
UtstK beslutade att priset ska kvarstå. Protest mot domslut ska vara skriftlig och 
lämnas in till bestyrelsen på utställningsdagen. Det går inte att protestera mot 
domarens bedömning och fria skön. 
 
 
§ 17 Ledamöternas uppdrag 
a) Uttalande kring vakanser i domarlistor 
Birgitta Bernhed och Viktoria Engström presenterade ett förslag på formulering kring 
domarlistor.  
UtstK beslutade att bordlägga ärendet för att utreda mer.  
 
b) Hålltider i bedömningen 
UtstK beslutade att bordlägga ärendet för att invänta resultat från att Madeleine 
Bäckman och Viktoria Engström genomför praktiska tester på ett par utställningar. 
 
c) Arbetsgrupp för regelrevidering 
Arbetsgruppen har möte kommande vecka. 
 
d) Arbetsgruppen för framtidens utställningsverksamhet 
Minnesanteckningar från arbetsgruppens möte den 15 januari fanns. 
UtstK beslutade att bordlägga punkten till nästa möte. 
 
e) Verkställande utskott 
UtstK beslutade att ordförande Maritha Östlund-Holmsten, Kerstin Eklund och Viktoria 
Engström ingår i UtstK VU. 
 
 
§ 18 Utbildningar 
a) Brush-up för handledare för CUA, CUA-H, 22-23 februari 2020 
Beslut per capsulam den 12 december 2019 att ställa in den planerade utbildningen. 
UtstK beslutade att bordlägga beslut om nytt datum och upplägg för utbildningen. 
 
b) Utbildning i programmet Katalog för PC, 29 feb-1 mars 2020  
Kursen hålls i SKKs lokaler i Rotebro, ansvariga är Birgitta Bernhed, kursledare är Berith 
Uhlén Svensson och Susanne Karlström. Kursen blev snabbt full och UtstK bedömer att 
det finns behov av att genomföra utbildningen fler gånger framöver.  
UtstK beslutade att genomföra och utvärdera denna kurs innan nästa planeras.  
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c) Utbildning av handledare för ringsekreterare, RIS-H, 4-5 april 2020 
Utbildningen hålls i SKKs lokaler i Rotebro, kursledare är Viktoria Engström och 
Madeleine Bäckman. 
 
d) Distansutbildning utställare 
Mikaela Persson Wallenius från SKKs utbildningsavdelning visade delar av det material 
som tagits fram, bland annat animeringar och en kort film om hur det går till på en 
hundutställning. 
UtstK var mycket positiva och ser fram emot slutresultatet.  
I arbetsgruppen ingår Madeleine Bäckman och Birgitta Bernhed från UtstK. 
 
e) Engelska för ringsekreterare 
En kurs med 13 deltagare startade i mitten av januari. 
UtstK diskuterade kursens tekniska lösning framöver. Madeleine Bäckman och Mikaela 
Persson Wallenius arbetar vidare med detta till UtstK nästa möte. 
 
f) Utbildningar för ringsekreterare 
Mikaela Persson Wallenius visade korta utbildningar om mätning som tagits fram till 
ringsekreterare som tjänstgjorde vid Stockholm Hundmässa 2019.  
UtstK var positiva och önskar kunna använda dem vid utbildning och brush-up för 
ringsekreterare. UtstK var också intresserade av att ta fram en liknande utbildning om 
hur ommätning ska genomföras. 
 
g) Kommande utbildningar som UtstK ansvarar för 
- Seminarium för domar- och utställningsansvariga i länsklubbar, 24-25 oktober 2020 

Kursen hålls i SKKs lokaler i Rotebro, kursledare är Viktoria Engström och Birgitta 
Bernhed. 

- Eventuell utbildning för finska ringsekreterare som ska tjänstgöra på utställningen i 
Haparanda 2021. Ansvariga är Madeleine Bäckman och Viktoria Engström. 

 
h) Utvärderingar  
Utvärderingar från seminarierna för domar- och utställningsansvariga i specialklubbar 
och brush-up för CUA som genomfördes på olika platser under slutet av 2019 fanns. 
UtstK konstaterade att det i stort var positiva kommentarer från deltagarna, och tog till 
sig av deras lämnade synpunkter och förslag. 
 
i) Utbildningsplan 
UtstK utbildningsplan gicks igenom och uppdaterades. 
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§ 19 Ringsekreterarärenden 
a) Ansökan om dispens 1 
Ansökan om dispens att få utökad tid till att genomföra aspiranttjänstgöring.  
UtstK beslutade att bordlägga ansökan och invänta komplettering från sökanden. 
Ansökan hänskjuts till UtstK VU efter att komplettering inkommit. 

 
b) Ansökan om dispens 2 
Ansökan om dispens att få utökad tid till att genomföra aspiranttjänstgöring.  
UtstK beslutade att bordlägga ansökan och invänta komplettering från sökanden. 
Ansökan hänskjuts till UtstK VU efter att komplettering inkommit. 

 
c) Skrivelse från ringsekreterare 
Skrivelse från ringsekreterare som inte fått fullfölja planerad tjänstgöring och inte fått 
ersättning. 
UtstK beslutade att bordlägga ärendet och invänta yttrande från arrangerande klubb.  
 
d) Regler och anvisningar för ringsekreterare 
UtstK uppdrog till Madeleine Bäckman och sekreteraren att ta fram ett förslag på 
uppdaterade Regler och anvisningar för ringsekreterare till nästa möte. 
 
 
§ 20 Junior handling 
a) Ansökan från Södra Norrbottens Kennelklubb om att ha SM-kvalificerande tävling i 

Piteå 30-31 maj 
Sveriges Hundungdoms, SHU, Handlingkommitté rekommenderar UtstK att bifalla 
ansökan. 
UtstK beslutade att godkänna ansökan men påpekar att Södra Norrbottens 
Kennelklubb ska vara mer noga med att ansöka i god tid framöver. 

 
b) Minnesanteckningar  
Minnesanteckningar från Handlingkommitténs möten 27 november, 15 december, 14 
januari samt 10 februari fanns för kännedom. 
UtstK noterade informationen. 
 
c) Händelse på MyDog 
Skrivelse från SHU gällande handler som bott tillsammans med person som senare 
dömt handlern.  
UtstK konstaterar att det inte har skett någon överträdelse av reglerna, men att det 
trots det kan vara olämpligt. Ärendet läggs därmed till handlingarna. 
 
d) Skrivelse till Västra Kennelklubben 
För kännedom fanns en skrivelse till Västra Kennelklubben från en förälder vars barn 
deltagit i junior handling på MyDog. 
UtstK noterade informationen. 
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e) Torbjörn Skaar lämnar Handlingkommittén efter 20 år  
UtstK sänder honom ett stort tack för hans tid och engagemang. 
 
f) Ansökan från Dalarnas Kennelklubb om att låta Stina Frankesjö döma junior 

handling på deras utställning i Leksand i juni 2020 
Yttrande från Handlingkommittén fanns.  
UtstK beslutade att avslå ansökan. UtstK uppskattar att Dalarnas Kennelklubb vill bjuda 
in ungdomar, men menar att det inte är lämpligt så nära inpå Stina Frankesjös eget 
sista deltagande i junior handling. UtstK välkomnar Stina att söka domarutbildningen i 
junior handling i september.  
 
g) Händelser på domarkonferens 
För kännedom fanns en skrivelse från SHU om händelser på Svenska 
Dvärghundklubbens domarkonferens i slutet av 2019. 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 21 Inkomna skrivelser  
Inga skrivelser fanns. 

 

 

§ 22 Nya raser/rasnamn 
Ny ras registrerad i SKKs stambok är shikoku. 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 23 Redovisning av VU-beslut 
a) Dispenser antal hundar/domare och dag 

 

14 november,beviljat ansökan från SKK/CS att låta nedanstående domare döma utökat 
antal hundar på deras utställning i Älvsjö den 14-15 december 2019 
Lördag: 
David Guy  85 
Anne-Marie Class                 82 
Leif Ragnar Hjort                  82 
Anne Livö Buvik                    83 
Petter Steen                          81 
Anthony Allcock 83 
Hassi Assenmacher-Feyel 82 
Hiroshi Kamisato 82 
Knut Blutecher                      81 
Kurt Nilsson                           81 
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Maria Ceccarelli                    81 
Marie Petersen                     81 
Päivi Eerola                            81 
Söndag: 
Anne Livö Buvik 83 
Birgit Sluiter                          82 
Branislav Rajic                       83 
Anne-Marie Class 82 
 

7 januari beviljat ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben/Bergslagen att 
låta nedanstående domare döma utökat antal hundar på deras utställning i Kumla den 
19 januari 2020. 
Ales Novak 82 hundar 
Alenka Pokorn 83 hundar 
 

20 januari avslagit ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben/SSRK 
Östergötland att låta domare Filip Johnsson döma utökat antal hundar på deras 
utställning i Mjölby den 2 februari. 
För att få en dispens godkänd måste först valpar vara flyttade. 
 
21 januari godkänt ansökan från Värmlands Taxklubb om att låta domare John-Sigve 
Berg döma 81 hundar på deras utställning i Karlstad den 2 februari 2020. 
 
b) Ändringar av plats och/eller datum samt ställa in 

14 november beviljat ansökan från Svenska Vinthundklubben att byta plats för 
deras  utställning 2020-03-28 från Luleå till Boden. 
 
27 november beviljat ansökan från Svenska Polarhundklubben att byta datum för 
Rasklubben för Samojeds utställning i Degeberga från 2020-09-19 till 2020-09-20. 
 
26 november beviljat ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben att utöka 
utställningsprogrammet med två utställningar i Sandviken den 27 och 28 mars 2021. 
 
18 december avslagit ansökan från Svenska Brukshundklubben om att ställa in 
utställningen den 16 maj 2020 i Rinkaby, Kristianstads BK. UtstK menar att det åligger 
SBK centralt att lösa de praktiska problem som kan uppstå, till exempel kring 
funktionärer, rimligtvis i samarbete med berört distrikt. 
 
7 januari beviljat ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben att byta dag för 
sin utställning i Kungsbacka från den 4 april till den 5 april 2020. 
 

9 januari beviljat ansökan från Svenska Vinthundklubben att byta dag och plats för sin 
utställning från 18 oktober 2020 i Enköping till 17 oktober 2020 i Upplands Väsby. 
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UtstK påpekar vikten av att träffa avtal, samt att noga överväga utställningsplats i 
framtiden så inte liknande situation uppstår igen. 
 
22 januari godkänt ansökan från Svenska Älghundklubben att byta datum för sin 
utställning i Lycksele från 2020-05-23 till 2020-05-30 trots sent inkommen ansökan. 
 
22 januari avslagit ansökan från Svenska Älghundklubben att byta datum för sin 
utställning i Norsjö 2020-08-22 på grund av att skälen i motiveringen inte är tillräckligt 
tunga. 
 
23 januari godkänt ansökan från Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar 
att byta datum för sin utställning i Vagnhärad, Tullgarn, från 2020-05-30 till 2020-05-
21. 
 
7 februari godkänt ansökan från Svenska Leonbergerklubben om att låta domare Olli 
Kokkonen döma 84 hundar på deras utställning i Vårgårda den 23 februari 2020. 
 

c) Övrigt 

21 november godkänt utställningsansökningar från 

Svenska Miniature American Shepherdklubben 1 st 
Svenska Brukshundklubben  56 st 
 

10 december beviljat ansökan från Västra Kennelklubben att låta Junior Handling-

tävlingarna på My Dog 1, den 3e och 5e januari 2020, vara SM-kvalificerande trots 

nationell status på utställningen. 

 

 

§ 24 Information från FCI 
a) För kännedom fanns cirkulär:  
- 79/2019: Ukrainska kennelklubben har tagit bort avstängningen av Igor Matyuk 

som domare och uppfödare 
- 81/2019: Makedonska kennelklubben har stängt av Ljiljana Stojkovic och Vlatco 

Ananchevski under 5 år, samt Nikola Angelkovski under 8 år, från att ställa ut och 
föda upp hundar 

- 82/2019: Makedonska kennelklubben har uteslutit Stefania Daskalaki sedan 2019-
09-04 

- 84/2016: Ukrainska kennelklubben har stängt av Iryna Tantsiura från 2019-11-08 till 
2020-11-07 

- 86/2019: Moldaviska kennelklubben har stängt av Liudmila Lavrova och Leonid 
Sivac som domare tillsvidare från 2019-11-20 

- 87/2019: Cyperns kennelklubb har stängt av Panos Demetriou som domare från 
2019-10-09- till 2026-10-09 
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- 04/2020: Georgiens kennelklubb har stängt av Beka Metrevili från att ställa ut och 

föda upp i tre år från 2019-10-25 till 2022-10-25 
UtstK noterade informationen. 
 
 
b) För kännedom fanns: 
- Uppdaterade Regulations for FCI Dog Shows 
- Utställningskalendrar för 2020, 2021 och 2022 
- Protokoll från FCI Show Commission i Bogotá den 2 februari 2020 
- Protokoll från FCI Show Judges Commission i Bogotá den 2 februari 2020 
- Protokoll från kommittéernas gemensamma möte i Bogotá den 2 februari 2020 
- Information om att FCIs YouTube kanal öppnade den 9 december 2019 
- Dagordning till FCI Show Commissions möte på Mallorca den 1 februari 2020 
- Protokoll från FCI Europé Section General Committee i München den 17 december 

2019 
UtstK noterade informationen. 

 
 

§ 25 Övriga frågor 
För kännedom fanns brev skickat från NKU till FCI angående domaretik. 
För kännedom fanns brev skickat från NKU till FCI angående FCI Judges Directory samt 
svar från FCI. 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 26 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
Inga beslut som inte får offentliggöras fanns.  
 
 
§ 27 Kommande möte 
UtstK nästa möte är den 15 april. Följande möten hålls den 9 juni, gemensamt möte 
med DK den 15-16 september, samt den 3 november. 
 
 
§ 28 Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet     
Jenny Damgren 
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Justeras:     Justeras: 
 
Maritha Östlund-Holmsten  Kerstin Eklund § 1- 17 
      Birgitta Bernhed § 17-20 c) 
      Viktoria Engström § 20 d)-28 
 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


