
Utställningskommittéen 

Här ser du medlemmarna i vår utställningskommitté samt kontaktuppgifter till 
domaransvarig och ringsekreteraransvarig. Samt ansvarsområden 

 Anette Wennström sammankallande CUA – certifierad utställningsarrangör. Ansvarig för 
utställning som hon tackat ja till. Från dag ett till utställningsdagen. domaransvarig 

 Anette Wennström  

mail: anette.wennstrom@svlk.se avtalsansvarig, pngformat 

 Anna-Lena Nennestram 
annalena.nennestam@svlk.se ringsekreteraransvarig 

 Pernilla Lindgren 
pernilla.lindgren@svlk.se prisanvarig.  

 Kontakt med den arrangerande kennelklubben. Den som är mest lämpad sköter 
kontakten med den arrangerande kubben på plats. 

 Organisera upp så inga frågetecken finns de sista veckorna innan tävling och att 
tillräckligt med funktionärer finns tillhanda. 

 Har vi plan, tält, bord, stolar? 

 Behöver vi låna bestyrelse och när får vi vet isf. 

 Se till så att allt flyter på ihop med CUA om nu inte den personen är samma som 
ansvarig. 

 Se till att vi får in mer folk som brinner för detta. 

 Se till att den budget som avsätts på bästa förmåga används till det som de är avsedda 
för. 

 Inköp av vinster. Pernilla Lindgren tar hand om detta. 

 Boka domaren på hotell – kolla om hon/han kanske vill ligga på samma hotell som alla 
andra domare. Domarmiddagen kanske hon vill delta i. Den kostnaden står vi för. 

 Ordna lunch/kaffekorgar. 

 

 

För att kontakta oss i Utställningskommittéen skicka ett mail utstallning@svlk.se 

_______________________________________________________________________ 

Var vi gör i dagsläget 

 I dagsläget försöker vi få klart så mycket som bara går inför utställningen i Tvååker. 

 Sponsring börjar ta for – sponsoransvarig informera under mötet på måndag. 

 Går igenom rosetter och vad som kan behöva beställas. Det är i allmänhet cert, reservcert, 
HP, Championat, Men vi har en del gamla som vi kan använda först. Hoppas att de ser 
representabla ut – annars får jag väl stryka dem- bästa valp – INTE BIRVALP. Får egentligen 
inte skriva det enligt utbildningen i ringsekreterarutbildningen. Likas så BÄSTA VETERAN – 
inte BIR veteran. 

 Vinnarpriser ska inköpas och anser att valpar ska ha pokaler i valpbis. Då det är roligare med 
några leksaker, ev presentkort och pokal. För att peppa. 

 Likaså BIR/BIM hund som förra året. Var ju lyckat 

 Om sen några av de andra klasserna ska ha – ev BIR-junior, men de går ju in i finalen ändå 
liksom unghunden. 

 Alla får rosett i ringen – ingen ska betala 

 Vore jätteglad om ni som fått tag på sponsringssaker eller priser, rättare sagt kan kontakta 
Eddie så han vet var vi såtr någonstans. En del har backat. 

mailto:anette.wennstrom@svlk.se
mailto:annalena.nennestam@svlk.se
mailto:pernilla.lindgren@svlk.se
mailto:utstallning@svlk.se


 Vi måste även ta ytterligare kontakt med Westmanlands läns kennel klubb. Har inte fått svar 
därifrån ännu. OCH ansökan till Skk måste väl in snarast tror jag. Varken domare eller klubb 
har svarat. Ska försöka ringa i veckan ang platsen och vad de har för möjligheter. Så det finns 
en hel del arbete framför oss. Ingen som vet om intresserade av denna lilla kommittee? Vi 
behöver många fler. 

 Snart kommer vi även ut med funktionärsförfrågan. Och de är bindande inför, under och efter 
utställningen. Inte en eller två ska stå kvar med efterarbetet som tidigare år. 
 

 Men i år så får de betala för katalogen tycker jag och vi kan ha ett lottnummer på den – större 
chans att folk kan tänka sig några ören för katalogen. Då eliminerar vi tryckkostnaden för 
katalog. 

 Jag går in med en annons - sponsring, Ninna med sponsringsannons. Om andra vill ha 
annons så får de kontakta mig. 

 Kallar till ett möte inom kort så vi kan gå igenom var vi står i dag. Sponsorfrågan när det gäller 
foder måste lösas inom kort. Går inte att ha med den i bil eller vi får se hur mycket packning vi 
har med oss. Fr troligen en representat för det foder vi ska få – Inte riktigt framme med hur 
mycket, Men det kommer. 

 En preliminär budget ska vi göra på nästa möte, bestämma sista datum för anmälan till 
utställning liksom samkvämet på lördagkvällen. I samråd med Lotta Andersson. 

_________________________________________________________________________________ 

Här redogör jag för vad Certifierad utställningsarrangör  (CUA) ska ha hand om men det är även så 
här vi ska jobba i utställningskommittén 

Arrangera utställning. 

länsklubb 

Ansökan 3 år 2019 anm 30/4-2016 för 2019. CUA’s namn ska vara med på anmälan. 

Vad man gör nu: 

Ett skriftligt avtal på plats (mail duger) 

prisbild, bestämma om det är en Int eller nat 

högst 3 dubbeluts per år 

en trippel var 3 år 

Rasklubb kan ansöka om dubbelutställning med en motivering. Som ex. Arrangemang på kvällen 

preliminär prisbudget ska läggas redan nu. 

avtal med domare/ringsek ska prel bokas. 

tema på utställningen – även rasklubb kan ha denna 

Kommissarie ska anlitas redan, de två andra kan komma lite senare – en av bestyrelsen måste alltid 

finnas tillgänglig. 

Avtalsanvarig i klubben. 

avtal med domare/ringsekr. Vid större arrangemang 

 

Sponsoransvarig börjar kolla runt vad som kan vara av intresse – allt är av intresse 

priser/rosetter ska bestämmas 

resor/hotell/mat – särskilda önskemål från domare/ringsek. Detta är för att säkerställa plats på 

boende. 

2 år innan. 



Då bokas domaren – en språkkunnig ringsekreterare ev två om utländsk domare anlitas (tolk) 

hotellen bokas, liksom resorna 

budgeten ska ha lagts och ha ett styrelsebeslut på detta 

 

1år. 

Rasklubb – slutbudget som klubbas av styrelsen 

annonsansvarig tar fram annonspriser 

kringarrangemang – familjer 

Kolla upp om alla faciliteter finns – annars kanske måst ordna toavagn 

kolla om tillstånd från polis/brandinspektionen behövs 

inventera allt material som finns sen tidigare 

ta in offert för katalog 

6 mån. 

Kolla alla rosetter – ta beslut vad de ska kosta, eller inte 

hp, bir/bim hundarna ska kanske ha pokaler/glasplaketter 

ringsekreterarna ska kontrakteras 

kontakta alla domare/eller enda domaren att allt är ok 

informera utländsk domare om vårt bedömningssystem om det är första gången i Sverige. Har du en 

SRD- ras ska domaren även informeras om denna. 

3 mån. 

Kolla av platsen 

möte med alla inblandade - funktionärer – om större  

arrangemang klubbarna som deltar 

kolla upp att förtäringen verkligen är ok. Särskilda önskemål 

STÄMMA AV MED ALLA/INKL KONTRAKTERA ALLA FUNKTIONÄRER 

Ha kontakt med ordförande i utställningskommittéen/länsklubb 

2 mån 

Ha ett vakande öga över allt 

1 mån 

Anmälningarna har gått ut 

vid större arr. Ska domaransvarig göra domarförteckning – ringfördelning – bråttom 

boka/avboka domare/ringsek sista check med hotell/mat 

Domarinformation – om tävling är utomhus/inomhus, nödnummer till domare/funktionärer 

påminna om mätras – SRD 

vilka ska ha p-biljetter 

kolla av ringsekr – vem de dömer med osv 



övriga funktionär/samarbetspartner typ parkeringsvakterna från idrottsklubben m.m.allt material ska 

gås igenom 

 

 

 

1-2 veckor 

Checklistan 

handkassan ska ordnas/växelpengar – valutor 

andra betalmedel 

funktionärslistor/arbetslistor – även små arrangemang som rasspecialer 

Dagen innan 

Bygger utställningen 

skyltar upp 

mapp till domaren/ringsekr. 

om domarändring sker MÅSTE det framgå, även dagen innan eller samma dag. Då får man skylta upp 

så alla blir informerade om detta – inomhus på dörrar vid entréer och dylikt. 

Dagen D 

Kommissarien ska finnas på plats 

tid för samling innan allt kör igång, samtliga ska finnas på plats 

Se till att finalerna börjar i tid – special/länsklubbnivå. 

bestyrelserapport ska fyllas i 

städning – alla ska hjälpas åt 

Efter utställningen 

Ca 2 dagar efter utställningen kollar man alla kritiker mot resultatlistorna – katalogen 

inom 21 dagar ska det vara registrerat på skk 

Alla protester ska göras på plats/dubbel anmälningsavg erläggs annars tas den inte upp. 

 

Ca 3 veckor efter utställningen 

Styrelsen och alla som varit inblandade ska ha ett utvärderingsmöte 

budgeten ska redovisas, om alla fakturor inte kommit, så tar man det preliminära som man hade sen 

innan tävlingen och skriver i sammanställningen 

vad var bra/dåligt -  

några incidenter 

Vad arrangören vill ha 



Personal som håller tiderna 

personal med kunskap om utställningsbestämmelserna 

personal som är väl förberedda 

spara alltid minnesanteckningar och annan dokumentation av betydelse 

 

Vad domaren vill ha 

 

fasta färdiga rutiner att följa 

information om klass antal 

Deltagande utställare i ringen i god tid 

Vad utställaren vill ha 

Utrop av klass 

deltagande utställare i ringen i tid 

meddela avbrott och informera om längd och orsak om detta 

hjälpa de mindre erfarna tillrätta 

vänligt bemötande 

Vad publiken vill ha 
 
Utrop av varje klass 
Utrop av resultat 
synlig utdelning av priser 
meddela avbrott och info om längd och orsak 
Vänligt bemötande 

Lite info 

SÅ HÄR GÅR DET TILL PÅ UTSTÄLLNING  

Allmänna regler Rätt att delta på utställning har svenskägda hundar registrerade i SKK och utländskt 

ägda hundar registrerade i SKK eller erkänd utländsk kennelklubb. För ägaren gäller dessutom 

särskilda krav på medlemskap i arrangerande klubb. För deltagande i inofficiell valpklass är det 

tillräckligt att valpen finns under registrering. Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande regler samt 

vara ID-märkt. Valpar under 4 månaders ålder får inte införas på utställningsområdet. Otillåtet på 

utställning Man får inte försämra andra hundars chanser till rättvis bedömning. Det är inte heller 

tillåtet att med hjälp av någon utanför ringen påverka uppvisningen av hunden. Deltagande hund får 

inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka 

utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom. Utställarens skyldigheter 

Utställare som infunnit sig i ringen för bedömning av hunden, är skyldig att delta i den klass där 

hunden är anmäld, och i eventuell efterföljande konkurrensklass. Då anmälan är bindande är det 

efter att anmälningstiden har gått ut inte tillåtet att flytta en hund till annan klass. Uppfödare ska i så 

god tid som möjligt meddela respektive hunds ägare att hunden ska ingå i uppfödargrupp och delta i 

uppfödarklass. Det tillhör god kynologisk sed att delta med sin hund i uppfödarklass. Det gäller även 

deltagande i finaltävlingarna för avels- och uppfödargrupp om gruppens anmälare så önskar. 

Utställaren eller dennes ombud är skyldig att rätta sig efter angivna ordningsföreskrifter. 



Överträdelse kan medföra avvisning från utställningen, fråntagande av hundens pris och vid 

allvarligare omständigheter disciplinära åtgärder. Om hunden förvaras i bil så ska det ske på sådant 

sätt att hunden inte kan ta skada. Tänk speciellt på att aldrig lämna hunden i bilen en varm 

sommardag! Återbetalning Vid de tillfällen när en domarändring är gjord efter anmälningstidens 

utgång kan anmälningsavgiften återbetalas, minus administrativ avgift. Anmälningsavgiften 

återbetalas inte om utannonserad reservdomare dömer rasen vid domarbyte eller vid domarändring 

i inofficiell valpklass. Anmälningsavgiften återbetalas även om hund inte kan delta genom 

arrangerande klubbs förvållande, om anmälan avvisas av arrangören eller om hund avlidit. Man 

måste själv framföra krav på återbetalning senast på utställningsdagen innan bedömningen av aktuell 

ras börjar. 

Tävlingsinfo från Skk  


