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Minnesanteckningar från möte med Utställningskommittén 

20220620 Häpplinge 

Närvarande Susanne Ahlén och Åse. Zaima Erlandsson och Marianne Brunnström på distans i 

enskilda frågor. 

 

I Utställningskommittén ingår  

Ordförande/Sammankallande Susanne Ahlén (utsedd av CS)  

Marianne Brunnström (ansvarig domare o ringsekreterare) 

Åse (ansvarar för anmälningar, PM, katalog, ringlistor, resultatlistor) 

Zaima Erlandsson (ekonomisk rådgivare) 

Uppkomna frågor 
* Finns några sponsoravtal inom UK? 

* Domare - Sussie och Åse anser att utbildade exteriördomare är välkomna att döma i SHK oasvett 

vilken förening/världsorganisation man tillhör. Alltså ska domare även utanför SHK och IKU, kunna 

bjudas in och döma vid SHKs utställningar om så önskas. 

Beställa nummerlappar från någon av rosetttillverkarna.  

Äldre rosetter (bl a Stenklassernas  cert- o championatrosetter) modiefieras och används vid Barn 

med hund eller andra liknande tävlingar. 

UK börjar en genomgång av nuvarande fastställda utställningsregler för förändringar o förtydliganden 

inför säsongen 2023. Åse skickar 2015års regler till Sussie för jämförelse o genomgång.  

Utställningskommitténs material flyttas till Sussi.  

Hästsläpet föreslås placeras vid SHK Södertäljes lokalklubb som har inhägnat område. Marianne B får 

i uppdrag att tillfråga LKs styrelse. 

Finns möjlighet att ordna så betalning måste göras vid anmälan från hemsidan. Åse frågar Jonas. 

Alternativt swishbetalning för anmälningavgift. 

 

Raslistan vid anmälan måste uppdateras. Åse tar kontakt med Jonas 

Förslag på regelförändringar att gälla from 1/7 2022 
 
Valpklass uppdateras till att gälla hundar 5-9 månader (inte 6-9 som det står nu). Valpshow som 
tidigare för valpar 3-5 månader.  
Valpshow anmäls på plats mellan kl 9-11. Valpshow inkl final och valpklass inkl final bedöms i egen 
ring så valpar inte behöver vistas på utställningen en hel dag. 

I Juniorklass tas texten "I klassen är det högsta priset som delas ut Very Good" Endast en hund av 
utmärkt (excellent) kvalité ska kunna erhålla certifikat och därmed bli Juniorchampion. 

Unghundsklass tas bort med omedelbart verkan. Tidigare erhållna cert i klassen kan läggas samman 
med ev tidigare erhållna cert i juniorklass. Bara förvirrande för utställare att ha flera klasser med 
samma åldersspann.  
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I Arbetsklass ska inga championatberättigade meriter delas ut till hundar som erhåller Very good.  
De s k inteckningskorten avskaffas. Endast en hund av utmärkt (excellent) kvalité ska kunna erhålla 
meriter som berättigar till Arbetsklasschampionat. 

För att anmälas i Skandinavisk klass måste hunden vara svensk (nationell) champion. 

Orginalklass tas bort från regelverket  
(tävlingar av den typen kan givetvis arrageras om utställningsarrangören vill) 

Hedersschampionklass endast internationell utställning- för att delta i Hedersschampionklass ska 
hunden vara minst 5 år gammal och inneha svenskt, skandinaviskt och internationellt championat. 
Ägare ska vara medlem i SHK. 
För championat - hunden ska erhålla minst 4 CACH under en tidsrymd av minst 366 dagar, utdelade 
av minst 3 olika domare varav minst 3 är boende utanför Sverige. 

Avelsklassens regler för deltagande ändras till 
Hane eller tik med avkommor.  
Deltagande hane/tik ska vara minst 3 år gammal och anmäld till utställningen  
Hanen/ tiken måste ha minst 3 max 5  avkommor som vid utställningen 9 månader eller äldre, från 
två olika kombinationer för att tävla i klassen. 
Grupper konkurrensplaceras i rasen. HP kan delas ut.  

Beställning rosetter Mälarcampingen samt Södertälje 

Sussi har uppdaterat inköpslista för rosetter. Denna överlämnnas till Gabriella Larsson för beställning 

till Mälarcampingen x 2 och Södertälje utställningarna.  

Nummerlappar ska också beställas om tillverkar bistår med såna. 

Planering inför utställningen vid Mälarcampingen, Västerås 20220806 och 07 
 

Åse ansvarar för anmälningar, ring- och resultatlistor och katalog katalogen kommer finnas digitalt 

men kan förbokas i pappersformat av de som anmäler för 50kr, som betalas vid anmälan. 

Anmälningar: 

Sker via centrala hemsidan i skapat formulär. 

Avgifter betalas till 2156-8 Ägarens namn o hundens reg nummer ska anges som betalningsinfo. 

Alternativt om swishbetalning kan göras. 

Åse undersöker om det är möjligt med betalning direkt via hemsidan när man anmäler.  

Ändring i formulärfälten enligt lista Åse 

Åse mailar Jonas webmaster om formulärändringar 

Saknas Födelsedatum, Medlemsnummer, 

Championattitlar i Svenska Hundklubben 

Bostadsort istället för adress. 

Ruta för katalog i pappersformat 50kr (hämtas i sekretariatet) 

Antal erhållna certifikat i anmäld klass 

Medlemskrav för championklasser och arbetsklass. 

Raslistan - stavningskontroll och uppdelning av raser med olika storlek/hårlag måste ändras 
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Marianne B ansvarar för ringsekr o domare. 2 av vardera bokade. Vi önskar ytterligare 1 domare o 

ringpersonal.  

Marianne B ansvarar helt för domarna som att skicka inbjudan, möta upp dem, se till så de får mat 

och ansvarar för inköp av domargåvor (även ringsekr). 

 

Cafetält Västeråsklubben ansvarar för kaffe, smörgås o enklare förtäring på platsen. 

Sekretariat - Sussie och Yvonne J, David W (Dylan RG?) kontroll av vacc o utdelning av nummerlappar 

Vid utställningen arrangeras  

Valpshow anmälan på plats 

Barn med hund anmälan på plats 

Junior handling anmälan på plats 

 

Finalringsansvarig Björn S tillfrågas (speaker, priser, rosetter osv) 

Bestyrelsen Mälarcamp 

Sussi, Yvonne J, Marianne B 

Boendebekostas av UK till aktiva utställningsfunktionär. 

Marianne o JLA (tillfrågas att skriva i valpshow/valpklass) 

Micke och Agneta 

Birgitte och Leo  

David W (funktionär) och Ebba W 

Sussi A bokar egen 

Yvonne J bokar egen (om hon inte är ringsekr/domare) 

Kritiklappar var trycks dessa? Sussie frågar Gabriella om hur. Mall? 

Certkort och Diplom 

Gabriella mailar samtliga mallar till Åse 

 

Vid pennan 

Åse  

 

 

 

 

 

 

 

 


