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Protokoll från Svenska Hundklubbens Utställningskommittés möte 

Inbjudna: SHKs domare, blivande domare, SHKs ringsekreterare, blivande ringsekreterare samt UKs 

ledamöter - totalt 17 personer.  

Susanne Ahlén (Uks ordförande), Yvonne Jagersten (domare o ringsekreterare), Camilla Lindholm 

(blivande ringsekreterare), Marianne Brunnström(ledamot UK, domare o ringsekreterare) och Åse 

Rönnblom Gsson (ledamot UK, domare o ringsekreterare) deltog. 

Ytterligare 7 inbjudna hade tackat ja med tvingats meddelat förhinder kort tid innan mötet samt 

övriga har inte hörsammat inbjudan.  

 

I god tid inför mötet har alla inbjudna får dagordning samt fått ta del av dokument som rör flera av 

frågorna som ska behandlas via epost 

 

2022 - 10 - 09 Södertälje 

 

1. Mötets öppnande 

UKs ordförande Susanne Ahlén hälsade alla välkomna. Åse Rönnblom utses att föra protokoll. 

Yvonne Jagersten utses att justera protokollet. 

2 Rapport från årets utställningar  

Tyvärr hann flera utställningar ställas in av pga anmälningssystem saknades. Det har dock gått att 

lösa med manuell hantering så som tidigare år. 

Tyvärr har anlitade domare tagit egna beslut som gått emot våra regler. Domare nekade deltagare 

att delta i finaler de skulle varit med i. Fel rosetter har delats ut både i rasbedömning o finaler. 

Resultat har inte förts vid finaler. 

Vi har i dagordningen förslag till hur detta ska undvikas i framtiden. 

3. Nästa års utställningar 2023 ( bilaga ) 

5 MARS Nationell utställning x 2 Vilsta sporthall Eskilstuna. March Open Nationell samt SHK Nationell 

9 APRIL Nationell Jälla Uppsala (Hundträningshall)  

7 MAJ Nationell klubbutställning, Häpplinge SHK Västerås utomhus KLAR 

20 MAJ Rasspecial Amerikansk Bulldog standardtyp och bullytyp, Södertälje ABCS utomhus KLAR 

10 JUNI Nationell klubbutställning, Bastmora SHK Södertälje utomhus KLAR 

11 JUNI Internationell, Bastmora Södertälje utomhus KLAR 

JUNI/JULI/AUGUSTI Nationell klubbutställning, Katrineholm, SHK VSN utomhus 

2 SEPTEMBER SHK Internationell utställning, Mälarcampingen Västerås utomhus 

3 SEPTEMBER SHK Internationell utställning, Mälarcampingen Västerås utomhus 

SÖNDAG NOVEMBER  Södertälje Open Nationell och SHK Internationell Täljehallen, Södertälje 

4 Domarutbildning påbörjad 2020, hur går vi vidare?  

22400 kr finns att tillgå enligt budget 

Beslutas att UK ska starta upp en ny utbilding från grunden utifrån den plan Carina Mann och Jenny 

Hedenby tog fram 2017. Kåre Halvorsen tillfrågas om sin tänkta del. Digitala träffar kan tänkas till viss 

del.  

Förslag på  Moa Persson (exteriör), Katja Nilsson SLU (genetik), Jenny Hedenby (sunda hundar).  

Ringsekreterarutbildning ska ingå i domarutbildningen. 
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Sussi ansvarar för uppläggsplanering.  

4 st har anmält sig intresserade att genomgå utbildningen. Möjlighet för redan godkändna domare 

att delta vid utbildningen (hela eller valda delar). 

LK får i uppdrag att anmäla lämpliga/intresserade kandidater om såna finns i LK. 

5 Ringsekreterarutbildning 

Intresse finns att utbilda sig. 9500 kr finns att tillgå enligt budget. 

Två-tre heldagar. Även våra nuvarande ringsekreterare och domare är välkomna att delta. 

Åse ansvarar för uppläggsplanering. 

7 blivande ringsekreterare intresserade. Redan godkännda ringsekreterare kommer uppmanas att 

delta för att uppdatera sig på regelverket. 

LK får i uppdrag att anmäla lämpliga/intresserade kandidater om såna finns i LK. 

6 Matris Domare och ringsekreterare 

Viktigt att man meddelar om man inte längre vill vara aktiv på listan. 

Domare som har en genomförd utbildning och är godkänd av annan nationell eller internationell 

hundorganisation, är välkomna att döma inom Svenska Hundklubben. 

Sussie har sammanställt lista. 

Mötet beslutar att UKs ordförande ansvarar för matris. 

7 Från SHK fristående Domarförbund 

Finns inget i IKUs regler som säger att det måste finnas. Vi föreslår CS att säga upp avtalet med 

nuvarande förbund och istället återskapar UK Exteriördomarlaget som en gång tidigare fanns 

underställt UK.  

Mötet beslutar att uppdra till CS att upphäva avtal med det sk Domarförbundet.  

UK får i uppdrag att utse sammankallande för Exteriördomarelaget (EDL) samt ta fram arbetsplan för 

EDL. 

8 Domare och ringsekretetare som tackar ja till ringarbete ska vara insatta i våra regler 

Mötet anser att detta borde vara en självklarhet. Vid inbjudan av domare från andra klubbar är det 

viktigt att ringsekreterarna kan guida domara rätt.  

UK mailar i fortsättningen ut information till domare och ringsekreterare inför varje utställning och 

kan bara hoppas att informaionen läses. 

 

Ringsekr måste meddela om man anmält hund om man tänkt arbeta i ringen också. Handler måste 

användas om man som ringsekreterare anmält egen hund. 

9 Saknas rosetter, ringsekreteraren skriver lista 

OM rosetter tar slut i ringen - gör ringsekreteraren en notering hundens kritiklapp att denne inte 

erhållit (t ex) BIRrosett samt på ringlistan vid respektive hund vilken rosett som ej delats ut, så UK kan 

sända ut rosetter i efterhand.  

I ringen ska finnas lista om vilka rosetter som ska delas ut. 

10 Stamböcker ifylls i ringen 

Precis som vi alltid gjort så ska notering i stambok (som nu heter resultatbok) göras av ringpersonal. 

Information hur man fyller i kommer tas upp på både domar- och ringsekreterarutbildning.  

Vid utställning ska resultat (CERT) i stamboken fyllas i av ringsekreteraren. 
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UKs förslag till CS är besluta om att återgå till gamla typen av stambok/resultatbok där hundens alla 

resultat från prov/tävling/utställning ska kunna noteras. 

11 Utbildad NHLdomare vill döma i SHK som svensk domare 

Mötet ser inga konstigheter i att Sandra Sörensen dömer som svenk domare i SHK så länge hon väljer 

att vara medlem i SHK, utan mötet beslutar att godkänna henne som SHKdomare. 

12 Hur gör vi om utställda hundar inte får vaccin 

Viktigt att valpar o unga hundar är vaccinerade för deltagande i våra sammankomster. 

Förslagsvis att vi fortsätter ställa krav på  

Grundvaccination 8 o 12 veckor samt 1 års vaccination tillåts från mellan 10 till 14 månaders ålder. 

Därefter vart 4 år men vi håller öppet för deltagande om hunden fått sin grund o 1 års OM bristen på 

vaccin gör att äldre hundar måste avstå sina vaccin. 

Viktig att påtala att hundarna vaccineras mot Parainfluensa varje år. 

13 Förslag förändring av reglerna 

Mötet är ense i att förtydliga regelverket samt införa förändringar enligt det förslag som sänts ut. 

Vissa förändrigar kan kräva godkännande av IKU men andra länder inom IKU har egna regler likt 

förslagen.(Kursiv text i protokollet) 

Regelverket som helhet ska uppdateras i text för att efterfölja alla andra regelverk. 

 

Förändringarna är i korthet: 

SAMMA ANMÄLNINGSAVGIFTER gäller inom organisationen dvs ingen prisskillnad på nationella eller 

internationell utställningar. 

UTSTÄLLNINGSBENÄMNINGAR 

Nationellutställning arrangeras av SHK UK och har de klasser som reglerna föreskriver utom de av 

internationell status (Multiklass, Hedersklass och Internationell klass). 

Internationellutställning arrangeras av SHK UK och har de klasser som reglerna föreskriver inklusive 

de av internationell status 

Nationell Specialutställning arrangeras av SHK UK, lokalklubb, associerad klubb eller rasklubb och är 

öppen endast för angivna raser/rasgrupper och har de klasser som reglerna föreskriver för 

nationellutställning. Angiven arrangör har fullt ansvar för utställningens genomförande. 

Nationell Rasklubbsutställning arrangeras av SHKs rasklubbar och är endast för klubbens raser och 

har de klasser som reglerna föreskriver för nationellutställning. Rasklubb har fullt ansvar för 

utställningsens genomförande. 

Nationell Klubbutställning arrageras helt SHKs lokal- eller specialklubbar (eller med hjälp av SHK UK 

mot fastställd avgift/hund) och har de klasser som reglerna föreskriver för nationellutställning. Lokal- 

eller specialklubb har fullt ansvar för utställningsens genomförande. 

Arragör av utställning kan välja att ha flera tävlingsklasser t ex vuxenhandling, tregenerationsklass, 

parklass, uppfödartrio (egenuppfödda hundar av olika raser), maskeradklasser osv som inte 

stambokförs men resultat ska alltid redovisas i Våra Hundar o på hemsida. 
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NATIONELLT ERHÅLLNA CHAMPIONAT 

För junior-, unghund-, svenskt-, arbetsklass- och seniorchampionat ska det krävas 3 klasspecifika 

certifikat utdelade av minst 2 olika domare.  

Anledning: Vi har för få utställningar inom SHKorganisationen för att kräva att 4 eller fler cert för 

championat samt att ett visst antal av dessa cert ska tilldelas vid internationell utställning mot vad 

andra länder inom IKU har. 

ENDAST HUNDAR AV EXCELLENT KVALITÉ SKA TILLDELAS CERTIFIKAT VILKET INNEBÄR ATT 

* hundar i Juniorklass måste tilldelas excellent och HEDERSPRIS (HP) för att få tilldelas 

juniorcertifikat.  

Anledning: endast hundar som till fullo följer den exteriöra rasstandarden ska kunna erhålla 

championat. 

* hundar i arbetsklass måste tillbelas excellent  och CERTIFIKATKVALITÉ (CK) för att tilldelas 

arbetsklasscertifikat. Endast arbetsklasscertifikat är championatgrundande. I nuvarande regelverk 

finns text om inteckningskort till hundar som erhåller very good i kvalité, vilka är 

championatberättiganden.  

Anledning: endast hundar som till fullo följer den exteriöra rasstandarden ska kunna erhålla 

championat. 

I SENIORKLASS INFÖRS KONKURRENSKLASS för hundar som erhållit excellent. CERT tilldelas hane 

och tik som i konkurrensklassen placerats som 1a och erhållit CK. Reservcert tilldelas till andra 

placerade hane och tik som tilldelats CK. 

VETERANKLASS INFÖRS FÖR HUNDAR ÖVER 10 ÅR samt kan då tilldelas Diploma of Veteran 

certifikat (DVC). DVC berättigar inte till championat. Klassen är avgiftsfri. Egen final för veteraner. 

Veteran kan anmälas till annan klass på utställningen ( t ex någon championklass) och betalar do 

normal avgift för den klassen men deltar även i veteranklass. 

JUNIORGRUPPFINAL TAS BORT - då det är så få som deltar i varje rasgrupp. Juniorer som blivit Bästa 

junior i rasen går direkt till BISfinal. 

KEP - (kan ej prisbelönas) ändras till KEB - (kan ej bedömas) 

I REGELVERKET SKA DET FÖRTYDLIGAS SKILLNADEN MELLAN KEP OCH DISK ENLIGT BILAGA. 

ROSETTERNA SKA FÄRGKODAS och vara lika på samtliga certifikatberättigade utställningar inom 

SHKorganisationen enligt bilaga (att gälla vartefter nuvarande rosettlager töms). 

Genomgående ska kvalité/placeringar Excellent/1 vara röd, Very Good/2 blå, Good/3 gul, 4 grön 

Nationella championat är i grunden VIT samt färg som klassspecifikt certifikat. 

Internationella certifikat och championat är i grunden SVART/RÖD. 

14 Skrivelse från Sofia Edlund, som vill veta vilka domare som dömer innan anmälan eller att det 

står i PM som skickas ut 

Idag meddelar vi vilka som dömer så snart vi fått in alla anmälningar och kan fördela hundarna på de 

domare som tackat jag till att döma.  Inom SHK har man alltid haft tanken att alla domare ska anses 

ha samma kunskap i att bedöma hundars exteriör och därför har man inte meddelat vilka domare 

som dömer i förväg. 

OM vi kan boka in domare med längre framförhållning så kan vi meddela vilka som preliminärt 
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kommer döma på respektive utställning. Domarändringar kommer inte leda till återbetalning av 

avgifter om man väljer att inte komma.  

MÖTET beslutade att fortsättningsvis som tidigare meddelas domare på samtliga nationella o 

internationella utställningar i PM. Förändring kan ske om möjligt. 

15 Sponsor – kontakt med Oliver 

Fler prissponsorer behövs. Det vi kan erbjuda är annons i PM och katalog, annonsering i 

medlemstidning och annonsering på centrala hemsidan. 

UK har listat vad vi kan erbjuda Oliver's. Oliver's vill ha tillgång till medlemsregister men om detta 

måste CS besluta. Efter beslut av CS sänder UK förslag till Oliver's. OM förslaget antas kommer 

Oliver's vara enda foderföretag med sponsoravtal inom SHK UK centralt. Avtalet gäller i så fall 

samtliga av SHK UK godkända utställningar. 

Fler sponsring av andra hundrelaterade företag jobbas på.  

16 Utbildning av utställningsansvariga på lokalklubbarna om de ska arrangera i klubbregi 

På förekommen anledning behövs att de som vill arrangera utställning i SHK i egenregi (lokalklubb, 

associerad klubb, rasklubb...) ska ha god kunskap i SHKs utställningsverksamhet och regelverk. 

Detta för att utställningarna ska kunnna genomföras på ett enligt reglerna korrekt sätt. 

Utbildningen skulle kunna vara motsvarande ringsekr utbildning i nedbantad form. 

Bra förslag säger mötet. 

UK arbetar vidare med utbildningsförslag. 

17  Finalresultat, finalrosettansvariga ska namnges i funktionärslistan 

Mötet beslutade För att säkerställa att finalresultat kommer till UK för sammanställning samt att rätt 

rosetter delas ut i finalerna SKA ansvarig/a utses samt noteras i funktionärslista innför varje 

utställning. 

18 Förslag upplägg av dubbelutställning ( bilaga ) 

Detta upplägg har man i bl a i Lettland och Norge för att spara in kostnader lokaler, boende o resa för 

funtionärer samt resekostnader för utställare, något att tänka på i dessa tider då 

transportkostnaderna är höga. Det blir givetvis en lång dag för våra funktionärer men bättre för 

valpar o unga hundar som inte behöver vara på utställningen en hel dag men kan delta vid två 

tävlingar. 

Mötet beslutar att upplägget ska prövas under 2023 o därefter utvärderas. 

19 Championatbevis 

Ny utformining och kallas bevis och inte diplom. Dokumentet är ett bevis på att titeln registrerats i 

SHK (Dokumentet kan givetvis användas av SHKs övriga kommittéer som utfärdar championat om 

önskas). 

Mailas ut till utställaren gratis som själv får välja att skriva ut om denne vill. 

Mötet beslutar att anta nya utformningen och namnet. 

Mötet tar lunchuppehåll 

20 Släpkärra 

Sälja hästsläp. Köpa släpkärra m höga kanter o  kåpa som kan dras av de flesta bilar med förare som 

har B-körkort. 
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Alternativt förslag AnnaLena/CS 

Låta lokalklubbarna hålla med tält, bord, stolar, trimbord och hyra släp om utställningar är på annan 

plats än LKs område. 

Mötet beslutar att man vill ha en släpkärra med kåpa att transportera material på. 

Mötet beslutar att man UKs ordförande är den som är ansvarig för att se till att släpet erhåller årligt 

underhåll som behövs samt att se till att släpet besiktas enligt krav från trafikverket. 

21 Reklamkort 

Mötet beslutar att överlåta till CS att besluta om dessa. UK vet inte om de har aktuell klubbinfo i text.  

Reklamkorten finns i hos Zaima. 

 

22 Datorer 

CS meddelar att UK har två gamla datorer finns varav en ej fungerande och en som ska fungera efter 

uppdatering. 

CS förslag är att det inköps en ny dator till UK och de tidigare två kasseras. 

Mötet beslutar att UK behöver två datorer (en anmälningsmottagare för hantering av 

utställningarnas genomförande smat en för resultatansvarig) och uppdrar till CS att antingen 

uppdatera den som funkar samt att en ny inköps eller så inköps två nya för UKs räkning. 

 

23 Övrigt 

FBsidan Svenska Hundklubbens utställning måste övertas av UK snarast. 

Tidigare ansvarig har i sidans namn besvarat frågor trots att denne inte har befogenheten att göra 

detta. Inloggning finns alltså och ska därför kunnatilldelas CS ordförande som lagts som administratör 

för sidan. Sidan är en viktig kanal från UK till våra utställare. 

 

24. UKs ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Mötesordförande   Mötessekreteare 

 

 

 

Susanne Ahlén    Åse Rönnblom Gsson 

20221010    20221009 

 

 

Justeras 

 

 

 

Yvonne Jagersten 
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