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SKKs Centralstyrelse uppdrog i början av 
2000-talet till SKKs utställningskommitté 
att kvalitetssäkra utställningsverksamheten.

SKKs utställningskommitté satte ett krav på 
att en CUA ska finnas med i planeringen 
före, under och efter arrangemanget vid varje 
utställning.

CUA registreras i SKKs funktionärsregister 
och ska stå med i utställningsansökan från 
SKKs läns- och specialklubbar.

Utbildningsgång – Certifierade  
utställningsarrangörer, CUA
CUA-utbildningar arrangeras av SKKs ut-
ställningskommitté. 

Kursmaterial   
Kursmaterial tillhandahålls av SKK och utgörs 
av en handledning tillsammans med Handbok 
för utställningsansvariga samt Utställnings- och 
championatregler, där handledningen hänvisar 
till olika bilagor.

Under utbildningen tas praktiska exempel 
upp samt eventuellt eget material som är 
relevant för ämnesområdet.

Kursdeltagarnas förkunskaper är viktiga 
att tillvarata, vilket även påverkar kursens 
uppläggning samt vilka delar i utbildningen 
man lägger extra stor vikt vid.

Omfattning 
Kursen anpassas efter deltagarnas erfaren-
het. Deltagare från lokal-/ras-/specialklubb 
och länsklubb kan därför delta vid samma 
utbildning.

Lämplig tidsram om kursen hålls kvällstid i 
studiecirkelform är fyra till sex kvällspass om 
cirka fyra lektionstimmar per träff. Som ett 
alternativ kan ett veckoslut vara lämpligt.

Kursdeltagarna bör ges tid att reflektera över 
det som diskuteras för att vid kommande 
kurstillfälle kunna ta upp frågeställningar 
som kan ha kommit fram.

Kursledaren har möjlighet att förlänga utbild-
ningstiden om denne anser att mer tid behövs.

Deltagarantal
Lämpligt antal deltagare per kurs är cirka 
fem (5) eller fler. Kursen bygger på erfaren-
hetsutbyte mellan de olika deltagarna och 
utbildning med enbart en (1) deltagare får 
därför inte hållas. Något maxantal deltagare 
finns inte, men vid ett högre antal 10–15 kan 
det vara mer effektivt med två handledare.

Målgrupp
Personer med erfarenhet av olika områden 
inom utställningsverksamheten och som har 
intresse av att dela med sig av sina kunskaper.

Regler och riktlinjer  
för CUA
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Krav på förkunskaper
Personer som är auktoriserade ringsekre-
terare alternativt lång erfarenhet från 
utställningsverksamheten. Medlem i SKK-
organisationen.

Intyg och certifiering av CUA
Efter genomförd utbildning av CUA, 
skickar handledaren intyg på därför 
avsedd blankett till: SKKs Tävlingsavdelning.

Registrering av CUA görs av SKK i ett 
funktionärsregister. Därefter får deltagaren 
ett diplom som bevis på att denne är Cer-
tifierad utställningsarrangör, CUA.

Registrerade CUA publiceras på www.skk.se

Uppdraget som CUA på utställning
En CUA ska finnas för varje officiellt ut-
ställningsarrangemang.

• En CUA tillfrågas av utställningsansvarig 
cirka tre (3) år innan utställningens ge-
nomförande. CUA ska ges möjlighet att 
tacka ja innan avtal skrivs. 

• En CUA är inte knuten till en specifik 
klubb inom SKK-organisationen. Det 
innebär att klubbar som inte själva har 
någon utbildad CUA ändå har möjlighet 
att ”låna in” en från en annan klubb även 
om den ”inlånade” inte är aktiv inom el-
ler blivit rekommenderad utbildningen 
genom den egna klubben.

• CUA står med på respektive special-/läns-
klubbs ansökan om utställningsprogram. 
Ansökan till SKKs utställningskommitté 
görs av utställningsansvarig cirka 2,5–3 
år innan utställningen är planerad att 
genomföras.

• Anlitad CUA ska även (från och med 
2013) stå med i utställningskatalogen på 
samma sätt som bestyrelseledamöter och 
kommissarie.

• En CUA ska vara ett stöd och mentor 
för klubben, kunna ge råd och vara väl 
insatt i planeringen före, under och efter 
utställningen.

• En CUA ska vara väl insatt i gällande 
Utställnings- och championatregler. CUA 
ska vara en garant för att utställningen 
genomförs kvalitativt på ett bra sätt och 
i enlighet med SKKs regelverk i de delar 
som berör utställningsverksamheten. 
Det innebär att man som CUA har ett 
eget ansvar att hålla sig uppdaterad och 
vid behov delta i så kallade ”brush-up”-
utbildningar”.

• En CUA är enbart rådgivande och kan 
inte ställas till svars i övergripande ären-
den, protester, händelser som bestyrelse, 
kommissarie, ringsekreterare eller annan 
funktionär på arrangemanget har som 
ansvarsområde. Klubben står som ansvarig 
i alla delar om något ”går fel”.

• En CUA behöver inte vara på plats på 
själva utställningsdagen.

Etik 
I sitt uppdrag representerar en CUA, SKK 
och den arrangerande klubben och ska i alla 
avseenden bemöda sig om ett korrekt och 
vårdat uppträdande.

• En CUA får anmäla och visa hund på 
utställning där CUA är anlitad.

• En CUA år tjänstgöra som bestyrelse, kom-
missarie, ringsekreterare vid utställning där 
CUA är anlitad, men måste i ett sådant 
fall följa regler för respektive funktionärs-
uppdrag i enlighet med Utställnings- och 
championatregler.

• En CUA kan i likhet med andra av SKK 
auktoriserade funktionärer i förekom-
mande fall tilldelas erinran, varning, tidsbe-
gränsad avstängning eller få sin certifiering 
som utställningsarrangör avregistrerad.

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR CUA
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• En CUA som av SKKs Disciplinnämnd 
(DN) meddelats så kallat tävlingsförbud, 
det vill säga förbud att anmäla eller visa 
hund på utställning, prov eller tävling 
får inte tjänstgöra under den period som 
avstängningen avser.

Information om CUA finns på www.skk.se under 
funktionärsinfo.

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR CUA
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