
Information från SSPKs styrelse om utställningsorter 2020 och 2021 
 
SSPKs styrelse har flera kriterier som är viktiga när vi prioriterar vilka utställningar vi ska 
besluta att ansöka om till SKK. 
 
Mitt i allt tävlande är syftet med en utställning avelsutvärdering. Att beskriva och 
dokumentera det kynologiska värdet av våra SSPK-raser. Helt enkelt att våra hundars 
exteriör jämförs med rasstandard. 

Geografi 
Det är av stort kynologiskt värde att SSPK anordnar utställningar från norr till söder. Vi har 
medlemmar och hundar av våra raser i hela landet. Det innebär att vi inte enbart kan gå 
efter var flest medlemmar bor. 

Längre ner har vi listat utställningsorter som SSPK beslutat om 2020 och 2021. 

Tidpunkter 
SSPK vill sprida utställningarna över årets alla månader. Det vill säga, så mycket som möjligt 
undvika att utställningarna bara genomförs i maj-september. Problemet med perioden 
oktober-april är att vädret kräver att vi är inomhus och det är ofta förenade med stora 
hyreskostnader. 

Samarbete 
Vi väger in möjligheten till samarbete med andra klubbar. Samarbete ger oss möjlighet att 
dela på kostnader för domare och ringsekreterare. Vi kan ha en och samma bestyrelse och 
kommissarie för flera klubbar. När vi anordnar på samma plats som en länsklubbsutställning 
eller med våra rasklubbar ges medlemmarna möjlighet att ställa ut på fler utställningar 
samma helg. 

Ekonomi 
SSPK har ett ekonomiskt ansvar för den verksamhet som bedrivs. När styrelsen lägger en 
budget är målet att utställningsverksamheten ska ha ett nollresultat, det kynologiska värdet 
ska vara i centrum och med en ekonomi i balans. Antal anmälda hundar till utställning kan 
därför inte styra ort. När vi beslutar om orter har vi också underlag från utställningsgruppen 
som sammanställer statistik med två års historik över anmälda hundar per ras för varje 
utställning. 

SSPKs utställningsorter 
 
Utställningsorter 2020 (8) 
Eskilstuna (17 maj) 
Hässleholm (23 maj) 
Norrköping (7 juni) 
Tvååker (12 juli) 
Piteå (19 juli) 
Åsarna (2 augusti) 



Sandviken (5 september) 
Sundsvall (10 oktober, inomhus).  
 
Utställningsorter 2021 som vi planerar att ansöka om (7) 
Eskilstuna (maj) 
Hässleholm (maj) 
Tvååker (juli) 
Haparanda (juli) 
Åsarna (augusti) 
Högbo (september) 
Sundsvall (oktober inomhus) 
 
Beslutet att anordna åtta utställningar 2020 och sju utställningar år 2021 har inte med att vi 
inte mäktar med arbetsinsatsen. Istället går vi tillbaka till nivå vi hade innan 2016, dvs sju. 
När styrelsen tog beslut för några år sedan om att anordna utställning i Eskilstuna 2016 
skulle den platsen prövas som utställningsplats inför SSPKs 70-årsjubileumet. Det blev en 
tillfällig utökning av antalet utställningar för att gå ner i antal 2020 och vara tillbaka 2021 på 
en nivå med sju utställningar. Det anordnas många utställningar i Sverige som är 
certberättigande för våra raser och sju är en rimlig nivå för en specialklubb i vår storlek. 
 
Orterna, Borås, Norrköping och Höganäs får stå tillbaka för Tvååker, Eskilstuna och Sundsvall. 
Södra Norrbottens kennelklubb har flyttat sin utställning 2021 från Piteå till Haparanda och 
det är på grund av ett samarrangemang med Finska Kennelklubben. 
 
I våra kriterier har vi utmaningar som exempelvis brist på inomhushallar, geografiska 
förutsättningar mm. Exempelvis är det ca 38 mil från Kiruna till Piteå och från Kiruna till 
Åsarna är det ca 90 mil. 
 
Vi kommer inte göra alla nöjda med vilka orter vi beslutat om men vi behöver helt klart bli 
bättre på att informera om styrelsebeslut framöver, vi lovar bättring! 
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