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SKK/DK nr 1/2011 
2011-02-09 
§ 1 - 37 
 
 
 
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 
9 februari på SKKs kansli. 
 
Närvarande ledamöter: 
Carl-Gunnar Stafberg (ordf) §1 – 14 via telefon & § 15 – 25 på plats, Nina Karlsdotter (vice 
ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström 
 
Adjungerade SKKs kansli: 
Ulrika Henriksson, Kjell Svensson 
 
Vid protokollet: Pia Wahlström 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Vice ordföranden hälsade de närvarande välkomna, därefter hedrades den avlidne 
honnörsdomaren Carl-Johan Adlercreutz med en tyst minut. Mötet förklarades sedan för 
öppnat. 
 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 
 
Punkt 17 D Överflyttning av domarauktorisation från annat land lades till därefter godkändes 
dagordningen. 
 
§ 3 Val av justerare 
 
Ann Carlström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 4 Föregående protokoll SKK/DK nr 7/2010 
 
DKs protokoll nr 7/2010 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Resultatrapport 
 
Resultatrapport för oktober genomgicks. DK konstaterade att de ligger väl i budgeten.  
 
Rapporten lades därefter till handlingarna. 
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§ 6 Information från ordföranden 
Ordföranden rapporterade från FCI Show & Judges Commission’s möte, i Rom helgen 5 – 6 
februari, i frågor som berör DK. 
 
DK noterade informationen. 
 
§ 7 Information från ledamöterna 
 
Bo Wallin informerade om att han kommer att vara koordinator på Svenska Taxklubbens 
exteriördomarkonferens den 19 februari. 
 
DK noterade informationen. 
 
Ann Carlström tog på förekommen anledning upp problematiken när domarna får 
information på exteriördomarkonferenserna att de ska ge ”disqualified” för t ex en 
kroksvans men standarden stöder inte denna prissättning. Detta har förekommit vid 
bedömning av stövarraserna. Vilket har föranlett att utställare överklagar prissättningen till 
DK. 
DK diskuterade problematiken och beslutade att kontakta Svenska Stövarklubben och 
föreslå att de ser över standarderna för de svenska stövarraserna så de överensstämmer 
med informationen från exteriördomarkonferenserna. DK konstaterar att domarna alltid ska 
döma efter standarden. 
 
Uppdrogs till kansliet att skicka skrivelsen. 
 
§ 8 Information från tävlings- och utbildningschefen 
 
Kjell Svensson informerade om den länsklubbsinventering som gjorts beträffande utbildning. 
Åtta länsklubbar hade svarat på nio frågor som nu sammanställts. 
 
Kjell Svensson fortsatte med att informera, enligt det mejl som gått ut tidigare, om att UtstK 
ledamot Kerstin Eklund har tackat ja till att ingå i den arbetsgrupp som ska jobba med 
fredagens program gällande numerärt små raser samt svenska nationalraser inför den 
generella domarkonferensen 2012.   
 
SKK har anställt en ny IT-chef. Bengt Pålsson tillträdde sin tjänst den 7 februari. 
 
En ny version av SRD ligger nu ute på skk.se 
 
Inga större problem har rapporterats in till kansliet beträffande de nya 
utställningsbestämmelserna, som trädde i kraft i januari, utan det verkar fungera bra på 
utställningarna. 
 
Tävlings- och utbildningschefen informerade om ett ärende hos Länsstyrelsen där en av våra 
exteriördomare har fått föreläggande enligt 26 § i djurskyddslagen, vid tre tillfällen. 
Föreläggandet gäller annat djurslag än hund. 
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DK diskuterade ärendet ingående och ser allvarligt på detta. DK beslutade att stänga av 
aktuell domare under tiden utredningen hos Länsstyrelsen pågår. Ny prövning i ärendet 
kommer att ske efter att Länsstyrelsen meddelat sitt beslut. 
 
Beslutet var omedelbart justerat. 
 
§ 9 Information från sekreteraren 
 
Sekreteraren informerade om den tidsplan som finns för kommittéerna beträffande 
Kennelfullmäktige den 23 – 25 september.  
 
Senast den 26 maj ska följande uppgifter vara inlämnade: 
 

 Motionssvar från respektive kommitté ska vara klara och lämnas i digital form. 

 Tillägg till verksamhetsplanen för 2012 – 2013 

 Budgetäskande 
 
Varje kommitté ska även utvärdera, i korta ordalag, de uppdrag som gavs till kommittén vid 
KF 2010. 
 
DK beslutade att behandla ovanstående punkter på nästa möte som är 27 - 28 april. 
 
Uppdrogs till samtliga ledamöter att tänka igenom hur man på bästa sätt ska kunna följa upp 
och utvärdera våra svenska domare såväl nationellt som internationellt. DK beslutade att ta 
upp detta som en punkt på DKs och UtstK gemensamma möte i april. 
 
 
§ 10 Information från utbildningsavdelningen 
 
Ulrika Henriksson tog upp en fråga beträffande nya raser i European Judges Directory. 
Utbildningsavdelningen har blivit uppmärksammad på att Norsk Kennel Klub nu har fört in 
en del raser som endast är nationellt erkända i annat land, men inte FCI-erkända, och inte 
erkända med utställningsrätt i SKK; 
 

 Toy Terrier (enl. NKK i grupp 3) 

 American Eskimo Dog (enl. NKK i grupp 5) 

 Plott (enl. NKK i grupp 6) 
 
Utbildningsavdelningen undrar nu hur dessa raser, som inte finns i SKKs rasregister, ska 
hanteras i European Judges Directory (EJD) avseende svenska allrounddomare respektive 
gruppallrounddomare. 
 
DK beslutade att dessa raser ska föras på svenska allrounddomare i EJD då de sedan tidigare 
beslut har rätt att döma raser enligt ovan. 
 
Gruppallrounddomare har däremot inte rätt att döma dessa raser. DK vill därför 
uppmärksamma domarna på att det finns raser i EJD som inte är erkända med 
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utställningsrätt i Sverige. Gruppallrounder för respektive grupp har alltså inte rätt att döma 
dessa raser med automatik. 
 
Utbildningsavdelningen fortsatte med att informera om att Svenska Terrierklubben har 
aviserat om att vilja genomföra examination i samband med deras exteriördomarkonferens i 
november 2011. 
 
DK beslutade att bifalla Svenska Terrierklubbens ansökan. 
 
 
 
§ 11 Protokoll / information från FCI 
 
För kännedom fanns FCI cirkulär: 
 

- 91/2010 med protokollsutdrag från FCI General Committee’s möte möte i Bratislava 
2010-08-11--12 beträffande att den långhåriga varianten på schäfer som har 
godkänts fr o m 2011-01-01. De båda varianterna har egna cacib och korsning mellan 
de två varianterna är inte tillåten. 
 

- 99/2010 med information från Federación Cinológica Argentina (FCA) att Damián 
Carlos Moreno har blivit tillfälligt avstängd som domare under utredningen av 
ärendet. 
 

- 111/2010 med information enligt cirkulär 91/2010 ovan, inklusive den nya 
standardtexten för schäfer på tyska respektive engelska samt en uppdaterad lista 
över raser med olika rasvarianter och CACIB-tilldelning för dessa. 
 

- 10/2011 med information om att FCI och Köpek Irklarý ve Köpek Bilimleri 
Federasyonu (KIF) har undertecknat ett samarbetsparterskontrakt. Följande tre 
turkiska domare är tillåtna att döma cacib-utställningar utanför Turkiet för angivna 
raser; Hasan Cansever, Ümit Özkanal, Ozan Belkis. 
 

 
För kännedom fanns: 
 

- Det nya FCI dokumentet FCI show judges code of commitment to the welfare of pure 
bred dogs. 
 

- Annual report of the FCI Judges Commission 2010 
 

- Reviderad FCI regulations for show judges med beslut från 2010-11-26 införda. 
 

- Agenda för FCI Show Commission möte i Rom 2011-02-05 
 

- Agenda för FCI Show and Judge Commissions gemensamma möte i Rom 2011-02-06. 
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- Uppdaterad lista över internationella utställningar för 2011 och 2012. 
 

DK tog del av informationen. 
 
 
 
§ 12 Protokoll från NKU 
 
För kännedom fanns protokoll från NKUs möte i Helsingfors 2010-09-23. 
 
DK tog del av protokollet, därefter lades det till handlingarna. 
 
 
 
§ 13 Protokollsutdrag från SKK/CS 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/CS sammanträde 10 november 2010: 
 

- Beträffande ordförandens information om bakgrunden till att en kommittéledamot 
entledigats från sitt kommittéarbete genom ett enhälligt beslut av presidiet. 
 
CS fastställde presidiets beslut samt uppdrogs till Ulf Uddman att i brev till ledamoten 
redogöra för beslutet. 

 
- Beträffande att FCIs styrelse har beslutat att erkänna rasvarianten långhårig schäfer 

fr o m den 1 januari 2011. Båda varianterna tävlar om separata CACIB. Ingen korsavel 
mellan de båda varianterna tillåts. 
 
CS beslutade att skriva till FCI och informera om att SKK under 2011 kommer att 
hantera rasen schäfer som man gjort under 2010. De nya reglerna kommer att gälla  
fr o m 1 januari 2012. Svenska Brukshundklubben och Svenska Schäferhundklubben 
informeras om SKKs ställningstagande genom en kopia av det brev som skickas till FCI 
 
CS förutsätter att Svenska Brukshundklubben blir rasansvarig för den nya varianten 
av schäfer. 
 
För kännedom bifogades brevet till FCI. 

 
 
DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 14 Protokollsutdrag från SKK/UtstK 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/UtstK sammanträde den 9 november 2010: 
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- Beträffande en skrivelse från tre utställare vid Svenska Schnauzer Pinscherklubbens 
(SSPK) utställning i Höganäs 2010-09-12. Skriftställarna uttryckte missnöje med att 
domaren på utställningen varit extremt långsam och ”rörig” samt att, enligt 
utställarna, hundarna fått en undermålig bedömning. 
 
UtstK beslöt att vidarebefordra ärendet till DK med rekommendation att domarens 
hemlands kennelklubb informeras. 

 
 
DK tog del av protokollsutdraget samt bifogad skrivelse samt yttrande från SSPKs 
utställningsansvarige. DK beslutade att informera domarens hemlands kennelklubb därefter 
lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 

- Beträffande en överklagan angående Svenska Taxklubbens beslut att inte stryka 
priset 0  p g a enligt domaren ”knyck på svansen” gällande dvärgtaxtik S31655/2000 
O’Rileys Ronja. Svenska Taxklubben har motiverat avslag om annullering av priset 
med att gilitgt veterinärintyg saknats vid utställningstillfället. 
 
UtstK och DK har med hänvisning till ovan nämnda ärende vid sitt gemensamma 
arbetsmöte 2010-06-08 uttalat följande principbeslut: 
 

o Finns inget veterinärintyg med vid utställningstillfället = erhållet pris kvarstår 
o Veterinärintyg upprättat efter utställningstillfället och inskickat i efterhand = 

erhållet pris kvarstår 
 
UtstK beslutade med hänvisning till standarden för rasen samt ovan nämnda 
principbeslut från UtstK och DK att i enlighet med Svenska Taxklubbens beslut vid 
styrelsemöte 2010-04-09 avslå överklagan. Skrivelsen lades därmed till handlingarna. 

 
DK noterade informationen. 
 
 
För kännedom fanns UtstKs protokoll från deras möte 2010-11-09. 
 
DK tog del av protokollet, därefter lades det till handlingarna. 
 
 
 
§ 15 Information från SKK Disciplinnämnd (DN) 
 
För kännedom fanns DNs beslut i ärendet där en exteriördomare anmält en annan 
exteriördomare till DN för brott mot SKKs grundregel 1:3. DN beslutade att anmälan inte 
föranleder någon disciplinär åtgärd. 
 
DK tog del av informationen från DN och beslutade att upphäva båda domarnas vilande 
auktorisation med omedelbar verkan. 
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Beslutet var omedelbart justerat. 
 
 
För kännedom fanns DNs beslut i ärendet där CS anmält en exteriördomare samt ytterligare 
en person till DN för brott mot Utställnings- och Championatbestämmelserna/Allmänna 
bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar, punkt 6 samt mot SKKs grundregel 1:6 
genom att de mellan åren 2003 och 2009 (maj) deltagit vid utställning med en hund av rasen 
cane corso, som de gemensamt ägt och vilken är född och öronkuperad i Tjeckien. DN 
beslutade att båda parter tilldelas en varning. 
 
DK tog del av informationen och beslutade att tilldela aktuell exteriördomare en skriftlig 
varning. 
 
Beslutet var omedelbart justerat. 
 
 
 
§ 16 Redovisning av DK/VU 
 
DK beslöt att bekräfta DK/VU bifallen Dispens att döma ras för vilken auktorisation inte 
innehas: 
 

Lena Stålhandske att döma rasen affenpinscher (4 st), vid utställning i Queensland i 
Australien, 2010-12-04 trots att auktorisation inte innehas. 
 
 
DK beslöt att bekräfta DK/VU bifallen ansökan om att få utöka sitt rasregister enligt följande: 
 
Petra Junehall med rasen border collie 
 
Martin Johansson med rasen border collie 
 
 
DK beslöt att bekräfta DK/VU beslut att utse Karl-Erik Johansson till 
kontaktperson/granskare för Ras och Avelsföreningen för Cane Corso (RACC) 
raskompendium för cane corso som klubben kommer att arbeta fram. 
 
 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring; 
 
Jesper Andersson siberian husky 
 
Johan Andersson engelsk springer spaniel 
 
Anette Edlander galgo espanol 
 cirneco dell’etna 
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 faraohund 
 
Svante Frisk dobermann 
 pyrenéerhund 
 
Marie Gadolin italiensk vinthund 
 
Karin Hedberg bearded collie 
 
Börje Johansson ungersk vizsla 
 sussex spaniel 
 
Henrik Johansson dvärgschnauzer 
 
Martin Johansson chesapeake bay retriever 
 
Mats Jonsson flatcoated retriever 
 
Eva Liljekvist-Borg griffon belge/griffon bruxellois/petit brabancon 
 
Nina Lönner-Andersson leonberger 
 
Charlotta Mellin jack russell terrier 
 
Kristina Purens coton de tuléar 
 
Gunilla Skallman flatcoated retriever 
 perro de agua espanol 
 welsh springer spaniel 
 
Barbara Ruth Smith norfolkterrier 
 norwichterrier 
 
Sonny Ström shetland sheepdog 
 östsibirisk lajka 
 
Karin Ögren bullterrier / miniatyrbullterrier 
 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Hans Almgren vit herdehund 
 
Johnny Andersson grosser schweizer sennenhund 
 tibetansk spaniel 
 
Agneta Cardell  amerikansk cocker spaniel 
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Ann Carlström  perro de agua espanol 
  portugisisk vattenhund 
 
Anette Edlander  newfoundlandshund 
 
Anne-Chaterine Edoff australian kelpie 
  schapendoes 
  schipperke 
 
Arvid Göransson  faraohund 
 
Börje Johansson  labrador retriever 
 
Mats Jonsson  engelsk springer spaniel 
  welsh springer spaniel 
 
Eva Liljekvist-Borg engelsk springer spaniel 
 
Liz-Beth C Liljeqvist australian cattledog 
 
Bertil Lundgren  whippet 
 
Charlotta Mellin  skotsk terrier 
  west highland white terrier 
  yorkshireterrier 
 
Jens Myrman  affenpinscher 
  vit herdehund 
 
Ewa Nielsen  dvärgpinscher 
  eurasier 
  faraohund 
 
Mia Sandgren  vit herdehund 
 
Lena Stålhandske australian cattledog 
  old english sheepdog 
  puli 
  pumi 
  welsh corgi pembroke 
  finsk lapphund 
  svensk lapphund 
 
Ann-Christin Sultan vit herdehund 
 
Carin Åkesson vit herdehund 
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Maritha Östlund-Holmsten vit herdehund 
 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Gunilla Albrigtsen tibetansk terrier 
 (1:a auktorisation = ny domare) 

 
Åsa Andersson chihuahua 
 
Carina Ekwall  saluki 
 
Henrik Härling saluki 
 
Theres Johansson engelsk springer spaniel 
 amerikansk cocker spaniel 
 
Charlotte Orre dvärgpinscher 
 pinscher 
 
Anna Uthorn keeshond 
 
 

§ 17 Bordlagda / Återremitterade ärenden  
 
Bordlagt ärende på möte nr 7/2010 § 157 Domarutbildning 
En sammanställning av aktuella specialklubbars svar angående rekrytering av 
exteriördomare för jakthundsraser i grupp 5, 6 och 7. 
 
DK konstaterade att underlaget för att genomföra en riktad preparandkurs för 
jakthundsraser är för tunt och beslutade att skjuta utbildningen på framtiden. DK ska 
uppmana specialklubbarna till att hålla fler anatomikurser för att på så vis få fram fler 
kandidater till en riktad preparandkurs. 
 
 
Bordlagt ärende på möte nr 7/2010 § 162 Domarfrågor- Övriga inkomna skrivelser 
Kompletterande information har kommit in från berörd domare. 
 
DK tog del av korrespondensen mellan SKKs VD och berörd domare samt dennes yttrande 
med komplettering. DK konstaterar att det finns ingen anmälan mot domaren från någon 
arrangör. DK beslutade att ingen åtgärd kommer att ske i ärendet, därefter lades det till 
handlingarna. 
 
 
Bordlagt ärende på möte nr 7/2010 § 164 Domarkonferenser – Redovisning 
Kompletterande protokoll från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar har kommit in. 
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DK gick igenom ovanstående klubbs protokoll samt protokollet från Svenska Vorstehklubben 
och beslutade att godkänna båda protokollen samt att konferensbidrag kan utbetalas. 
 
 
 
§ 18 Pågående ärenden 
 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
 
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats eller utgår: 
 
Nr 5/2009 
§ 69 Kontakta Bitte Ahrens för att hon ska ansöka om att bli överflyttad som domare  
 till ENCI. 
 

Utbildningsavdelningen har haft kontakt med Bitte Ahrens och information har 
kommit från ENCI att hon kommer att bli överflyttad till dem efter fastställande 
av deras domarkommittés förslag till ENCIs Board of Directors. 

 
Nr 5/2010 
§ 110 Välja ut de raser som ska utvärderas på Stockholm Hundmässa 2010 och My 

DOG 2011 beträffande ”oönskade trender inom utställningsvärlden”. 
 
 Uppdraget är slutfört och förslag på rapport till CS redovisas på detta möte. DK 

godkänner rapporten som vidarebefordras till CS. 
 
 
Nr 7/2010 
§ 157 Betr. ett betyg från en aspiranttjänstgöring där kansliet inte kan hitta vare sig 

aspirantkallelse eller yttrande från aktuell specialklubb. Uppdrag till kansliet att 
söka efter mer dokumentation innan beslut tas. 

 
 Ny information redovisades som visar två tidigare underkända examinationer 

på aktuell ras. DK beslutade att aktuell domare måste börja om med 
vidareutbildningen på aktuell ras d v s ansöka igen hos specialklubben och 
invänta dess godkännande. Domaren måste även vänta i tre år från sista 
underkännandet med att påbörja vidareutbildningen. DK vill även påminna om 
att det är domarens ansvar att följa gängse regler. 

 
 
§ 157 Kontakta klubbar med jagande raser för att höra sig för om intresset för en 

riktad preparandkurs. 
 
 Uppdraget utfört se § 17.  
 
Till protokollet noteras att följande ärenden reviderats: 
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Nr 5/2009 
§ 155 och 
Nr 2/2010 
§ 60 Uppdrag till DKs ledamöter att se över om ändringar ska göras i Regler och 

riktlinjer för SKKs exteriördomarkonferenser. Arbetsgrupp utsedd. 
 
 DK beslutade att utse Nina Karlsdotter till ny ansvarig för arbetsgruppen. 
 
 
 
§ 19 Preparandkursen 2011 
 
För kännedom fanns brev till två sökande till preparandkursen med information om att deras 
ansökan inte kommer att behandlas då de inte uppfyller de formella kraven. 
 
Information fanns om att uttagningsgruppen till Preparandkursen kommer att bestå av Mats 
Stenmark (CS representant), Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson och Bo Wallin enligt 
tidigare beslut i DK. Ordföranden i DK utgår ur uttagningsgruppen för att undvika en 
jävsituation. 
 
DK beslutade att utse Mats Stenmark som ansvarig i uttagningsgruppen. 
 
DK beslutade vidare att i det fall tidigare utsedda kursansvarige för preparandkursen 2011 
inte kan fullfölja uppdraget så utses Nina Karlsdotter till kursansvarig. 
 
 
För information fanns en sammanställning över de sökande samt anteckningar från ett 
eftermöte med preparandlärarna från kursen som hölls 2010. DK anser att förslagen i 
anteckningarna är bra och ska inarbetas till nästa preparandkurs (2011). 
 
DK beslutade att betyget justeras enligt förslag i ovan anteckningar. 
 
DK beslutade att delegera ansvaret för fastställande av program, föreläsare, instruktioner 
kring den praktiska bedömningen samt examinationens utförande till preparandkursens 
kursansvarige. 
 
 
 
§ 20 Information till mentorer 
 
En informationsträff för de domare som är mentorer för nya domare har utlovats sedan 
tidigare och bör komma till stånd inom en snar framtid. 
 
DK beslutade att kalla aktuella mentorer för 2010 års preparander till en träff på SKKs kansli 
den 17 mars kl 17.00. Nina Karlsdotter utsågs som ansvarig och kansliet skickar 
kallelse/inbjudan till berörda. 
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§ 21 Domarutbildning 
 
För kännedom fanns två avslag från Specialklubb där domare sökt för att få utöka sitt 
rasregister. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
En överklagan fanns från en domare som fått avslag, från en specialklubb, på sin ansökan om 
att få utöka sitt rasregister. 
 
DK tog del av skrivelsen samt specialklubbens avslag. DK beslutade att avslå överklagan. 
 
 
Med anledning av att CS har beslutat att höja domararvodet från och med 2012, ställde 
utbildningsavdelningen frågan till DK om även arvodet för examinatorer vid enskild 
examination i samband med utställning ska höjas. Examinatorernas arvode vid sådan 
examination har legat på samma nivå sedan 2001. 
 
DK beslutade att höja arvodet för examinatorer vid enskild examination i samband med 
utställning till 600 kr per tillfälle och ras från och med 1 januari 2012. 
 
 
En skrivelse fanns från en domare med förslag på hur man kan öka kvaliteten på 
vidareutbildningen av exteriördomare. 
 
DK gick igenom förslaget och beslutade att ta med synpunkterna i det nuvarande arbetet 
med att se över domarutbildningen. 
 
 
På förekommen anledning diskuterade DK principer gällande dispenser från gängse regler i 
samband med domarutbildning. 
 
DK tog fram riktlinjer som skickades med till DK/VU för framtida dispenshantering. 
 
 
Diskuterades hur ofta listorna över de fem numerärt största raserna, per grupp, på 
utställning ska uppdateras. 
 
DK beslutade att oftare än vartannat år behöver listorna inte uppdateras. 
 
 
För kännedom fanns slutlig statistik över examinationer och elev-/aspiranttjänstgöringar 
2010. 
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§ 22 Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation 
 
En skrivelse har inkommit från Svante Frisk med ansökan om gruppallroundauktorisation för 
grupp 10. 
 
DK beslöt att bifalla ansökan. 
 
 
En skrivelse har inkommit från Lars Widén med ansökan om gruppallroundauktorisation för 
grupp 6. 
 
DK beslöt att bifalla ansökan. 
 
 
En skrivelse har inkommit från Bengt-Åke Bogren med ansökan om 
gruppallroundauktorisation för grupp 9. 
 
DK beslöt att bifalla ansökan. 
 
 
 
§ 23 Ansökningar beträffande följdauktorisation 
 
En skrivelse har inkommit från Marie Nylander med ansökan om följdauktorisation för 
raserna långhårig vorsteh, grosser münsterländer och ungersk viszla. 
 
DK beslöt att bifalla ansökan för raserna långhårig vorsteh och grosser münsterländer men 
avslå ansökan för rasen ungersk viszla. 
 
 
En skrivelse har inkommit från Svante Frisk med ansökan om följdauktorisation för raserna 
podengo portugues, podenco canario och podenco ibicenco. 
 
DK beslöt att bifalla ansökan. 
 
 
 
§ 24 Ansökningar beträffande honnörsdomare 
 
En ansökan fanns om att få bli honnörsdomare från exteriördomaren Harry Hermansson.  
 
DK beslöt att bifalla ansökan och tackar för ett väl förrättat värv genom åren. 
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§ 25 Ansökningar beträffande överflyttning av domarauktorisation från annat land 
 
En ansökan fanns från exteriördomaren Mikael Nilsson att få sin auktorisation överflyttad 
från Norsk Kennel Klub till SKK då han numera är bosatt i Sverige. 
 
DK beslöt att bifalla ansökan. 
 
 
 
§ 26 Domarfrågor – Bedömning 
 
En skrivelse fanns från Svenska Älghundklubben (SÄK) beträffande höjdmätning av 
älghundar. SÄKs anslutna rasklubb Svenska Laikaklubben har påtalat att det blivit ett stort 
problem för deras ras. SÄK hemställer till DK att vidta de nödvändiga åtgärder som finns att 
tillgå, så att SÄKs raser får en mera korrekt bedömning. 
 
DK tog del av skrivelsen samt bifogat underlag. DK konstaterar att på lajkor är storleken inget 
diskvalificerande fel och därför finns inget stöd för att rekommendera domarna att tilldela 
dessa hundar disqualified (0-pris). Om hunden är för stor ska det bedömas som ett fel som 
alla andra.  
Skrivelsen lades därefter till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen borderterrier, Vänntorpets Olivia S39363/2008, 
vid Småland-Ölands Kennelklubbs utställning i Växjö den 6 november 2010. Utställaren vill 
ha priset KEP struket som hunden tilldelats p g a att domaren inte har kunnat avgöra pälsen 
kvalitet, då hunden ”strippats” ner allt för nära utställningstillfället. 
 
DK beslutade att inte rekommendera UtstK att stryka priset då KEP mycket väl kan vara rätt 
pris då pälsstruktur inte kan bedömas. Skrivelsen lades därefter till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen cavalier king charles spaniel, Loranka’s Party 
Trix S30538/2008, vid Sydskånska Kennelklubbens utställning i Sofiero 11 september 2010. 
Utställaren känner sig kränkt av domarens uttalande gällande hundens tandstatus. 
 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande. DK beklagar om utställaren känner sig 
kränkt av domarens bedömning men hänvisar till domarens fria skön. 
 
 
En överklagan av en protest som avslagits av bestyrelsen vid Småland-Ölands Kennelklubbs 
utställning i Växjö 7 november 2010 fanns från utställare av rasen keeshond. Utställarna 
protesterar mot domarens bedömning avseende hundarnas färg. 
 
DK tog del av skrivelsen samt aktuell bestyrelses beslut. DK beslutade att inte 
rekommendera UtstK att stryka priserna med hänvisning till ”Domarens fria skön”. 
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En skrivelse fanns från en utställare vid Nedansiljans Brukshundklubbs utställning i Rättvik 14 
november 2010. Utställaren hade reagerat på att en rädd valp dömts fram till BIG-2.  
 
DK tog del av skrivelsen. DK konstaterar att i domarens bedömning ingår även hundens 
mentalitet men kan inte uttala sig i aktuellt fall. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen pudel, Joy Toy’s Black Dash Dino S67432/2006, 
vid Småland-Ölands Kennelklubbs utställning i Växjö den 5 november 2010. Utställaren vill 
protestera mot hur inmätningen av hennes hund gått till. 
 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande. DK upplyser skriftställaren att denne kan 
begära ommätning enligt SKKs Utställnings- och championatbestämmelser: ”Om hundägaren 
efter slutlig inmätning inte accepterar av domaren fastställt mätresultat, kan anhållan om 
ommätning insändas till arrangerande klubb vid nästa utställningstillfälle. Ommätning ska 
utföras av två för rasen auktoriserade domare. Ommätning kan ske endast en gång och kan 
inte överklagas.” Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen bedlingtonterrier, Toolbox Lifesaver 
S51012/2008, vid Värmlands Kennelklubbs utställning i Ransäter 1 augusti 2010. Utställaren 
vill ha priset 0 struket. Hunden hade erhållit priset då domaren ansåg att testiklarna var olika 
stora. 
 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande och beslutade att inte rekommendera 
UtstK att stryka priset. 
 
 
En frågeställning har framförts angående en riesenschnauzer som deltog vid Stockholm 
Hundmässa 2010 gällande hundens färg.  
 
DK tog del av frågeställningen samt kritiken på hunden. DK beslutade att ingen åtgärd ska 
ske. 
 
 
 
§ 27 Domarfrågor – Övriga inkomna skrivelser 
 
En skrivelse fanns från en domare som uppmärksammat att, enligt domaren, en medlem på 
sin blogg gjort ett frontalangrepp på den svenska domarkåren och SKKs tävlingsverksamhet. 
 
DK tog del av skrivelsen samt bifogat underlag, därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen boxer som vill anmäla två domare för förtal och 
oegentligheter då de tilldelat hans hund ett 3:e och 2:a pris vid utställning. 
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DK tog del av skrivelsen och konstaterar att när man anmäler till utställning ber man om 
aktuell domares åsikt om sin hund. DK vill även tillägga att ett 2:a pris är ett gott 
avelsresultat. Därefter lades skrivelsen till handlingarna.  
 
XX  deltog inte på denna punkt 
 
 
 
§ 28 Raskompendier 
 
Karl-Erik Johansson och Nina Karlsdotter utsågs till granskare för raskompendium för 
pyrenéerhund när det inkommer. 
 
Anmäldes nyinkommet raskompendium för skotsk terrier, Ann Carlström och Carl-Gunnar 
Stafberg har sedan tidigare utsetts som granskare. 
 
Karl-Erik Johansson utsågs att tillsammans med Carl-Gunnar Stafberg granska raskompendiet 
för pudel när det inkommer. 
 
 
Anmäldes att raskompendium för västgötaspets och tax godkänts. DK noterade att 
utbetalning av ordinarie kostnadsbidrag därmed kan ske. För tax sker utbetalningen när 
senaste versionen kommit in till kansliet. 
 
 
 
§ 29 Domarkonferenser – Redovisning 
 
Protokoll och ekonomisk redovisning fanns från Svenska Isländsk Fårhundklubben och 
Svenska Lapphundklubbens gemensamma exteriördomarkonferens den 27 – 28 februari 
2010. 
 
DK beslutade att godkänna protokoll och ekonomisk redovisning och noterade att 
utbetalning av ordinarie konferensbidrag därmed kan ske. 
 
 
Protokoll och ekonomisk redovisning fanns från Svenska Gårds- och Vallhundsklubbens 
exteriördomarkonferens den 16 – 17 oktober 2010. 
 
DK beslutade att godkänna protokoll och ekonomisk redovisning och noterade att 
utbetalning av ordinarie konferensbidrag därmed kan ske. 
 
 
DK uppdrog till arbetsgruppen för revidering/uppdatering av Regler och riktlinjer för Svenska 
Kennelklubbens exteriördomarkonferenser att i det arbetet ta med instruktioner om 
utformning av konferensprotokoll. 
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§ 30 Domarkonferenser – Generella domarkonferensen 
 
Sammankallande i arbetsgruppen för numerärt små raser Bo Wallin rapporterade att arbetet 
har påbörjats. Arbetsgruppen skulle behöva få reda på hur tillgången på rum etc ser ut inför 
konferensen för att kunna fortsätta sin del av planering av konferensen. 
 
Informerade sekreteraren om att konferensanläggningen SAS Radisson Frösundavik har 
bokats. 
 
Uppdrogs till kansliet att kolla antal tillgängliga rum samt vilka tider under dagen som gäller 
för både ”numerärt små raser” och ”svenska raser”. 
 
 
 
 
 
 
§ 31 Domarkonferenser – Övrigt 
 
För kännedom fanns en lägesrapport från Svenska Vinthundklubben beträffande deras 
exteriördomarkonferens som kommer att hållas den 27 – 28 oktober 2012. 
 
Carl-Gunnar Stafberg utsågs till ny kontaktperson för ovanstående konferens. 
 
 
DK har vid flera tillfällen fått uppgifter från specialklubbarna att domare som anmält sig till 
konferenser uteblivit, några utan att alls meddela förhinder. Vidare att flera domare bokat 
rum men sedan inte utnyttjat rummen utan att avboka. Alltför ofta händer det även att 
domare inte ens svarar på inbjudan till konferenser. 
 
DK finner att detta inte är acceptabelt. Ovanstående beteende medför onödiga 
extrakostnader för konferensarrangörerna vilket domarna bör tänka på. DK vill vidare 
påminna om att domare starkt rekommenderas att delta på exteriördomarkonferenser för 
de raser de är auktoriserade på om man inte har ett giltigt skäl att inte delta. Domare ska 
meddela konferensarrangören om denne har förhinder.  
 
 
 
§ 32 Reseberättelser 
 
För godkännande fanns Mia Sandgrens reseberättelse från sin resa till USA och 
utställningarna  Morris & Essex (alla raser), Devon (alla raser), Hatboro (alla raser) och 
Montgomery Terrier Club Show. 
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DK tog del av reseberättelsen och beslutade att godkänna den, därmed kan beviljat 
resebidrag utbetalas. 
 
 
 
§ 33 SKKs etiska riktlinjer 
 
För kommentarer fanns förslag till SKKs etiska riktlinjer. 
 
DK gick igenom riktlinjerna och ansåg att de var mycket bra och att DK inte har något att 
invända mot dem. 
 
 
 
§ 34 Kvalitetssäkring av utomnordiska domare – hur går vi vidare 
 
DK diskuterade frågan om hur vi ska gå vidare i vårt arbete med att kvalitetssäkra våra 
utomnordiska domare. 
 
DK beslutade att bordlägga frågan och anmäla den som punkt på DKs möte tillsammans med 
UtstK i april. 
 
 
 
§ 35 Övriga skrivelser 
 
För kännedom fanns en skrivelse från Göran Bodegård där han meddelar DK om att han 
lämnat sitt domaruppdrag vid Småland-Ölands Kennelklubbs utställning i Växjö 5 – 7 
november p g a en nära anhörigs hastiga försämrade sjukdomstillstånd. 
 
DK tog del av informationen och lade därefter skrivelsen till handlingarna. 
 
 
För kännedom fanns en skrivelse från Svenska Domarföreningen, beträffande att domarna 
ska notera i kritikerna om morrhår har avlägsnats, samt ett svar från SKKs VD. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
En skrivelse fanns från en ägare av rasen strävhårig foxterrier med en fråga om hur DK ställer 
sig till att ögonfransar på strävhårig foxterrier plockas bort inför utställning. 
 
DK ställer sig mycket frågande till att man ska plocka bort ögonfransarna på hundar inför en 
utställning. DK har aldrig hört talas om att man gör så och är det så att det förekommer ser 
DK det som helt oacceptabelt. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
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För kännedom fanns en skrivelse från Dan Ericsson där han informerar DK om att han har 
ställt in ett domaruppdrag vid en utställning i Paris p g a att arrangören har satt upp honom 
på raser som han ska döma några månader senare på World Dog Show i Paris.  
 
DK noterade informationen. 
 
 
För kännedom fanns en skrivelse från XX med information om att han blivit tvungen att 
avboka ett domaruppdrag i Zagreb. Vid inbjudan uppgav arrangören att det gällde sista 
helgen i februari men sedan visade det sig att utställningen är första helgen i mars. Dan 
Ericsson är redan inbokad vid en annan utställning den 5 – 6 mars och kan därför inte 
fullfölja sitt uppdrag i Zagreb. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
En förfrågan om att få bli handledare för ”Grundkurs i anatomi och bedömning” fanns från 
Svante Frisk. 
 
DK beslutade att sätta upp aktuell domare på listan över handledare samt att han ska bli 
kallad så snart ett seminarium för handledare arrangeras. 
 
 
För godkännande fanns ”Liten Lathund för domare av affenpinscher” som 
Affenpinscherklubben har tagit fram för att dela ut till domare av rasen. 
 
DK tog del av lathunden och konstaterar att det är ett mycket bra initiativ från 
Affenpinscherklubben. DK ställer sig positiva till lathunden. 
 
 
En dispensansökan fanns för en amerikansk domare att få döma tre (3) azawakh och fyra (4) 
sloughi vid Svenska Vinthundklubbens Norra avdelnings utställning i Boden den 5 mars. 
 
DK beslutade att avslå dispensansökan. 
 
Beslutet var omedelbart justerat. 
 
 
 
§ 36 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt ärenden som ska publiceras 
på webben eller i Hundsport Funktionär 

 
DK beslöt att inte offentliggöra § 8, 15 och 17 förrän protokollet är justerat. 
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§ 37 Mötets avslutande 
 
Vice ordförande påminde om nästa möte som blir den 27 – 28 april, ärenden som ska 
behandlas på mötet ska vara DKs sekreterare tillhanda senast den 5 april.  Därefter tackade 
viceordförande de närvarande för dagens möte och förklarade det avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Carl-Gunnar Stafberg   Nina Karlsdotter 
(§ 15 – 25)    (§ 1 – 14, § 26, § 28 – 37) 
 
 
 
Ann Carlström   Karl-Erik Johansson 
    (§ 27) 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 
 


