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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté tisdag 
2014-01-28. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Mats Stenmark (ordf), Kenneth Eliasson, Magnus Hagstedt, Karl-Erik Johansson, Nina 
Karlsdotter, Ewa Widstrand, Carin Åkesson 
 

Adjungerade:  

Kjell Svensson (Tävlings- och utbildningschef), Ulrika Henriksson 
(Utbildningsavdelningen) 

 

Protokoll 

Pia Wahlström 
 
 
§1 Sammanträdet öppnas 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna till verksamhetsperioden 2014 – 2015 års första 
möte med DK, därefter presenterade alla sig och sedan förklarades mötet för öppnat. 
 
 
§2 Val av justeringspersoner 
 
Nina Karlsdotter valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§3 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes efter att punkt 9 a, Godkännande av utbildning för Svante 
Frisk flyttas fram före punkt 8. 
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§4 Föregående protokoll 
 
DKs protokoll nr 5-2013 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§5 Information inför kommande verksamhetsperiod 
 
a) Delegeringsordning för DK 
 
SKKs kommittéer arbetar efter en delegeringsordning fastställd av CS. I 
delegeringsordningen framgår det vilka ansvarsområden, arbetsuppgifter samt 
prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag kommittén har att 
arbeta efter.  
 
DKs Delegeringsordning ser ut enligt nedan; 
 
Ansvarsområde: 
 
SKK:s kommitté för utbildning och auktorisation av exteriördomare. 
 
Ansvarig för följande regelverk: 
 

• Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler 
• Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare 
• Regler och riktlinjer för Svenska Kennelklubbens exteriördomarkonferenser 

 
Kommitténs arbetsuppgifter: 
 

• Ansvara för exteriördomarfrågor, utbildning och auktorisation av 
exteriördomare och gruppallrounder 

• Rätt att besluta om tolkning och frågor som berör standard och som väcks inom 
organisationen 

• Delta på samtliga exteriördomarkonferenser och under viss del av konferensen 
informera om aktuella frågor som rör exteriördomarbedömning. Speciell vikt 
ska läggas vid en positiv utveckling av rasers hälsa samt mentala status. 

• Uppföljning och utvärdering av domarnas arbete såväl nationellt som 
internationellt i synnerhet i beaktande av de krav som Djurskyddslagen ställer 
och att hundars välfärd alltid har högsta prioritet 

• Föreslå CS auktorisation av domare som allrounddomare 
• Rätt att efter begäran utse honnörsdomare 
• Samordning av tidpunkt samt stöd under hela planeringsprocessen avseende 

specialklubbarnas exteriördomarkonferenser 
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• Stödja specialklubbarnas framtagande samt granskning av raskompendier inför 

exteriördomarkonferenser 
• Besluta om bidrag till specialklubbarnas exteriördomarkonferenser 
• Besluta om resestipendium till exteriördomare 
• Följa den nationella och internationella debatten avseende bedömning av 

exteriöra överdrifter hos hund 
• Rätt att tilldela exteriördomare erinran, varning respektive avstängning 
• Föreslå CS avauktorisation och återauktorisation av exteriördomare 
• Biträda SKK/UtstK vid protester som berör domares agerande vid utställning 
• Implementera konsekvenser av SRD i domarkompendier, domarkonferenser, 

preparandkurser m.m. 
• Ansvara för uppdatering av Guidelines på de fyra FCI-språken 
• Ansvara för utbildningsmaterial samt utse lärare till SKK:s ”Grundkurs i Anatomi 

och Bedömning” 
• Fortlöpande sprida kunskap om kommitténs arbete genom nyhetsbrev eller på 

annat sätt 
 

Övrigt 

• SKKs representant i FCIs Show Judges Commission och Show Commission 
rapporterar till kommittén, SRD-K och UtstK 

• Kommittén ska verka för ett nära samarbete med Svenska Domarföreningen 
• Arbeta i linje med SKKs miljöpolicy 

 
 
Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2013: 

• Prova och utvärdera nya former för alternativ fortbildning av exteriördomare. 
Samråd ska ske med SRD-K i denna fråga 

• Utreda förändrade bidragsregler för domarkonferenser 
• Inventera raskompendium för presentation på skk.se 
• Fortsätta kvalitetssäkringsarbetet av domares verksamhet 
• Inför planerad domarpreparandkurs arrangera förberedande utbildningar i 

anatomi och bedömning 2015. 
• I samverkan med UK utveckla digitala kurser där så är lämpligt inom 

kommitténs ansvarsområde. 
 
 
Övriga anvisningar: 
 
Kommitténs sekreterare är Pia Wahlström 
 
Övriga uppgifter delegerade av kommittén fördelas av Tävlings- och utbildningschefen, 
som även har rätt att adjungera ytterligare personal till kommitténs sammanträden. 
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CS strävar efter att så många som möjligt av de praktiska frågorna ska handläggas av 
kansliets personal så att behandlingstiden för ärendena förkortas. 
 
Kommittén förelägger SKK/CS ett förslag till budget inför varje verksamhetsperiod före 
den sista juni det år KF genomförs. SKKs VD delger därefter kommitténs ordförande 
fastställd budget. 
 
I frågor som berör andra länder ska kommittén förelägga CS sitt ställningstagande 
innan kommittén meddelar SKKs ståndpunkt internationellt. 
 
För de raser som SKK inte delegerat ut rasansvaret för samt för avtalsanslutna 
rasklubbar har SKK/CS utarbetat en intern arbetsfördelning innebärande att 
kommittén för raserna inom sitt ansvarsområde ska verka som specialklubb. 
 
Kommittén ska, i frågor som är av väsentlig betydelse för flertalet läns- och 
specialklubbars verksamhet, i möjligaste mån inhämta berörda klubbars synpunkter 
innan slutligt beslut tas. Kommittén ska självständigt se till att berörda klubbar eller 
enskilda medlemmar som berörs av fattat beslut får information om beslutet. Vid 
remisser ska alltid en remisstid på tre månader ges. Vid fråga av väsentlig betydelse för 
klubb ska kommittén skicka en (1) påminnelse innan slutligt beslut tas.  
 
Kommitténs ordförande äger rätt att i samråd med SKK:s VD anmäla enskild person till 
SKK:s Disciplinnämnd eller ge person tillträdesförbud till SKK arrangemang efter det att 
ärendet behandlats i kommittén. Kommittén ska delge CS information om anmälan 
som gjorts i CS namn till DN så att CS får kännedom om anmälan innan DN beslutar i 
ärendet. 
 
Om kommittén fattar beslut som kräver större resurser från SKKs kansli än vad som är 
normalt för kommittén ska dessa godkännas av SKKs VD. 
 
Kommitténs ledamöter: 
Mats Stenmark, Ordf. 
Nina Karlsdotter 
Karl-Erik Johansson  
Magnus Hagstedt 
Kenneth Eliasson 
Ewa Widstrand 
Carin Åkesson 
 
Ulrika Henriksson, SKK, adj. 
Kjell Svensson, SKK, adj. 
 
Delegeringsordningen gicks noggrant igenom och DK noterade de förändringar som 
skett sedan förra verksamhetsperioden. 
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b) Lathund för kommittéledamöter 
 
Dokumentet ”Lathund för kommittéledamöter” genomgicks och ordföranden uttalade 
vilket viktigt verktyg dokumentet är för ledamöterna i sitt kommittéarbete. 
 
 
c) Utse VU 
 
DK beslutade att förutom ordföranden ingår Nina Karlsdotter och Karl-Erik Johansson i 
DK/VU under åren 2014 och 2015. 
 
 
d) Adresslista 
 
För kännedom fanns adresslista till DKs ledamöter samt kansliets adjungerade. 
 
 
§6 Arbetsgrupper 
 
Arbetsgrupper ska utses bland annat utefter de prioriterade områdena i 
delegeringsordningen. 
 
a) Framtidens domarkonferenser 
 
Arbetsgruppens uppdrag är att prova och utvärdera nya former för alternativ 
fortbildning av exteriördomare, i samråd med SRD-K, samt utreda förändrade 
bidragsregler för domarkonferenser. 
 
För kännedom fanns minnesanteckningar från ”work shopen” gällande framtidens 
domarkonferenser som hölls i samband med KF, skrivelse från Svenska 
Domarföreningen samt Svenska Lagotto Romagnoloklubben. Vidare ska även det PM 
som togs fram till KF ligga till grund för arbetsgruppens arbete. 
 
Utsågs Kenneth Eliasson som sammankallande samt uppdrogs till honom att föreslå 
arbetsgruppens sammansättning. Adjungerad från kansliet är Ulrika Henriksson. 
 
 
b) Allrounddomare 
 
DKs förslag på domare som de anser kan vara aktuella för en allrounddomarutbildning 
har behandlats av CS vid deras möte den 14 – 15 november 2013. CS beslutade att 
återremittera ärendet till DK. 
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Ordföranden redogjorde för CS diskussioner kring DKs förslag och utefter det 
beslutade DK att lämna ett nytt förslag till CS. 
 
Uppdrogs till ordföranden att lägga fram DKs förslag på CS möte den 13 februari 2014. 
 
 
En arbetsgrupp ska bildas med uppdraget att se över kandidater som på längre sikt kan 
bli aktuella för en allrounddomarutbildning. 
 
Utsågs att ingå i arbetsgruppen; Nina Karlsdotter (sammankallande), Magnus Hagstedt 
och Carin Åkesson. 
 
 
c) Inventera raskompendium för digitalt bruk. 
 
Arbetsgruppens uppdrag är att inventera raskompendium för presentation på skk.se 
och se över praktiska problem samt ha kontakt med klubbarna beträffande 
upphovsmannarätt etc. 
 
Utsågs att ingå i arbetsgruppen; Karl-Erik Johansson och Magnus Hagstedt. Eventuellt 
kommer någon mer utanför DK att ingå i arbetsgruppen. Adjungerad från kansliet är 
DKs sekreterare. 
 
Uppdrogs till Magnus Hagstedt att kontakta Svenska Vinthundklubben beträffande 
arbetet med deras raskompendier. 
 
 
§7 Domarkonferenser 
 
a) Redovisning 
 
För godkännande fanns protokoll och ekonomisk redovisning från Svenska Welsh Corgi 
Klubben, Svenska Lancashire Heeler Klubben samt Specialklubben för Västgötaspets 
konferens den 5 – 6 oktober 2013 i Upplands Väsby.  
 
DK beslutade att godkänna protokollen och den ekonomiska redovisningen med 
påpekande i protokollet för västgötaspets att färgen blå är diskvalificerande inte 
enbart att den kan förekomma. Därefter kan utbetalning av konferensbidraget ske.  
 
Förklarades beslutet för omedelbart justerat 
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b) Konferens 2016 
 
Fanns önskemål om datum beträffande beviljad exteriördomarkonferens 2016 från 
Svenska Beagleklubben, Svenska Bassetklubben samt Svenska Dreverklubben. 
Klubbarna önskar ett datum efter februari månads utgång så att konferensen inte 
krockar med jaktsäsongen. 
 
DK beslutade att exteriördomarkonferensen för ovanstående klubbar ska hållas den  
16 – 17 april 2016. 
 
Förklarades beslutet för omedelbart justerat. 
 
 
Vid DKs möte den 19 september 2013 beviljades Svenska Stövarklubben (SvStK) 
bidragsberättigad domarkonferens 2016 med uppmaningen att omgående komma 
med förslag på datum för konferensen. Då SvStk, trots påminnelse från kansliet, inte 
kommit in med något förslag på datum beslutade DK att SvStKs beviljade 
domarkonferens flyttas till våren 2017, samt uppmanar klubben att omgående komma 
med förslag på datum för konferensen. 
 
Förklarades beslutet för omedelbart justerat. 
 
 
§8 Domarutbildning – Slutförd gruppallroundutbildning 
 
Karl-Erik Johansson, handledare i gruppallroundutbildningen för Svante Frisk, 
rapporterade att han efter genomgång med aktuell domare anser att denne är färdig 
med sin utbildning i grupp 2. 
 
DK tog del av handledarens redovisning av utbildningen och beslutade att godkänna 
utbildningen för Svante Frisk, dock ska han döma flera av raserna innan han kan 
utnämnas till Gruppallrounder. 
 
Förklarades beslutet för omedelbart justerat. 
 
 
§9 Ansökan beträffande gruppallroundutbildning 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 9 har kommit från Svante 
Frisk. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för Svante Frisk. 
DK beslutade att utse Karl-Erik Johansson till handledare. 
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Förklarades beslutet för omedelbart justerat. 
 
 
§10 Ansökan beträffande följdauktorisation 
 
Fanns ansökan från Svante Frisk beträffande följdauktorisation för rasen russkaya 
tsvetnaya bolonka. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
Fanns ansökan från Ann-Christin Johansson beträffande följdauktorisation för raserna 
grosser münsterländer och långhårig vorsteh. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
Fanns ansökan från Arvid Göransson beträffande följdauktorisation för raserna petit 
blue de gascogne och slovenský kopov. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan för petit blue de gascogne men avslå ansökan för 
slovenský kopov. 
 
 
Fanns ansökan från Bo Wiberg beträffande följdauktorisation för rasen chodský pes. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
Fanns ansökan från Jahn Stääv beträffande följdauktorisation för raserna thai 
bangkaew dog, chodský pes och russkaya tsvetnaya bolonka. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan för thai bangkaew dog och chodský pes men avslå 
ansökan för russkaya tsvetnaya bolonka. 
 
 
Fanns ansökan från Marie Nylander beträffande följdauktorisation för raserna 
slovenský hrubosrsty stavac, pudelpointer, epagneul francais, perdiguero portugues 
och braque francais. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
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Fanns ansökan från Mats Jonsson beträffande följdauktorisation för rasen thai 
bangkaew dog. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
Fanns ansökan från Yvonne Brink beträffande följdauktorisation för rasen chodský pes. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
Förklarades besluten för omedelbart justerade. 
 
 
§11 Ansökan beträffande gruppallroundauktorisation 
 
Fanns ansökan från Eva Liljekvist-Borg beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 9. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
Förklarades beslutet för omedelbart justerat. 
 
 
§12 Domarutbildning 
 
a) Gruppallroundutbildningen 
 
För kännedom fanns dokumentet ”Anvisningar för handledare” samt lista över 
godkända ansökningar om att få genomföra gruppallroundutbildning. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
b) Preparandutbildningen 2016 
 
DK diskuterade lärarstaben inför preparandkursen den 15 – 20 maj 2016 och 
sammanställde en lista över lärare som ska tillfrågas. 
 
Utsågs Nina Karlsdotter till lärare samt Ewa Widstrand som trainee. 
 
Uppdrogs till utbildningsavdelningen samt ordföranden att kontakta de föreslagna 
lärarna. 
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Utsågs DKs ordförande att även vara ordförande för uttagningsgruppen. 
 
Uppdrogs till utbildningsavdelningen att ta fram statistik över behovet av domare i de 
olika rasgrupperna. 
 
c) Avslag beträffande ansökan om utökning av rasregister 
 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökan om 
utökning av rasregister. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
d) Statistik 
 
För kännedom fanns slutlig statistik för 2013 beträffande exteriördomare i 
vidareutbildning samt auktorisationer. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
e) Resultat domarexamination 
 
För kännedom fanns resultat från domarexamination på engelsk setter och pointer den 
19 december 2013. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
f) Utbildningsfråga Anne-Chaterine Edoff 
 
Fanns fråga till DK från utbildningsavdelningen beträffande om ytterligare en 
aspiranttjänstgöring behövs på bearded collie för Anne-Chaterine Edoff innan 
auktorisation kan utfärdas. 
 
DK beslutade att det inte behövs, utan att antalet hundar i elev- och 
aspiranttjänstgöringarna räcker för auktorisation på rasen. 
 
 

§13 Domarfrågor 
 

a) Överklagan av beslut beträffande varning 
 
Fanns överklagan av beslut §153 b vid DKs möte den 5 november 2013. Aktuell domare 
anser att dennes varning bör annulleras då denne inte finner något stöd för åtgärden 
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mot bakgrund till DKs hänvisning till SKKs domaretiska regler punkt 1 och SKKs 
grundregler punkt 1:3. Frågeställning fanns även beträffande disciplinär åtgärd och 
vidareutbildning. 
DK förtydligar sitt beslut med att SKKs domare har en framskjuten förtroendepost 
inom organisationen och att man med en sådan position alltid ska handla och uppträda 
på sådant sätt att det inte motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer och att 
inte uttala sig nedsättande i tal eller skrift om eller till enskild medlem. Dessa regler 
gäller oavsett om man är i tjänst eller inte. 
 
Beträffande frågan gällande disciplinära åtgärder samt vidareutbildning konstaterar DK 
att en varning inte påverkar den ordinarie vidareutbildningen. 
 
DK konstaterade att inget nytt har inkommit i ärendet. Därefter lades skrivelsen till 
handlingarna. 
 
 
b) Överflyttning av domare till svenska domarregistret 
 
Fanns fråga från utbildningsavdelningen beträffande en domare som överflyttats från 
The Kennel Club of Greece till svenska domarregistret. Domaren hade auktorisation i 
Grekland som gruppallrounder för FCI-grupperna 4, 5, 6, 8, 9 samt 10. I dessa grupper 
finns i Sverige raser som inte är FCI-erkända, frågan gäller om aktuell domare även ska 
auktoriseras för dessa raser. 
 
DK diskuterade frågan nogsamt och beslutade att auktorisera domaren på raserna 
förutom de svenska raserna hälleforshund, svensk vit älghund samt gotlandsstövare. 
Beslutades vidare att uppdra till Karl-Erik Johansson att kontakta domaren för att 
diskutera hur denne ska förkovra sig i ovanstående raser innan auktorisation kan ske. 
 
 
c) Ansökan om dispens 
 
Fanns ansökan från Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser (SvKTR) om dispens för 
domaren Mark W James att få döma tibetansk mastiff vid deras utställning på Tånga 
Hed den 1 juni 2014, trots att domaren inte är auktoriserad för rasen. Domaren 
kommer från England där tibetansk mastiff inte har CC-rättigheter. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om dispens. 
 
d) Information från SKKs Disciplinnämnd (DN) 
 
För kännedom fanns två beslut från SKKs Disciplinnämnd beträffande två 
exteriördomare. Besluten kommer att handläggas vid CS möte den 13 februari för 
eventuell vidare åtgärd. 
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DK noterade informationen. 
 
 
§14 Raskompendier 
 
Anmäldes att raskompendium för labrador retriever och beauceron är godkända, varpå 
bidrag kan betalas ut när kansliet erhållit två pappersexemplar eller ett digitalt 
exemplar. 
 
 
Utsågs granskare enligt följande; 
 
Granskare   Raser 
Bo Wallin & Nina Karlsdotter amerikansk cocker spaniel 
   clumber spaniel 
   cocker spaniel 
   engelsk springer spaniel 
   field spaniel 
   irländsk vattenspaniel 
   welsh springer spaniel 
   sussex spaniel 
 
Magnus Hagstedt & Karl-Erik Johansson chinese crested dog 
   papillon 
   phalène 
   chihuahua 
   russkiy toy 
 
Carl-Gunnar Stafberg & Kenneth border terrier 
Eliasson   cairnterrier 
   jack russell terrier 
   irländsk terrier 
   parson russell terrier 
   welsh terrier 
 
Ewa Widstrand & Nina Karlsdotter flatcoated retriever 
   chesapeake bay retriever 
   curly coated retriever 
   nova scotia duck tolling retriever 
 
 
Carin Åkesson & Nina Karlsdotter caanan dog 
   thai ridgeback dog 
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   mexikansk nakenhund 
   perro sin pelo del peru 
   chow chow 
   eurasier 
   tysk spets, kleinspitz/mittelspitz 
   pomeranian 
   kai 
   hokkaido 
   korea jindo dog 
   shikoku 
 
Magnus Hagstedt & Karl-Erik Johansson löwchen 
   bichon havanais 
   bichon frisé 
   bichon bolognese 
   coton de tulear 
   malteser 
 
Magnus Hagstedt & Nina Karlsdotter beagle 
   basset 
   drever 
 
Ewa Widstrand & Karl-Erik Johansson jämthund 
   norsk älghund grå (gråhund) 
   svensk vit älghund 
   hälleforshund 
   karelsk björnhund 
   norsk älghund svart 
   östsibirisk lajka 
   västsibirisk lajka 
   rysk-europeisk lajka 
   finsk spets 
   norrbottenspets 
 
Karl-Erik Johansson & Carin Åkesson pyreneisk mastiff 
   kuvasz 
   maremmano abruzzeze 
   slovenský cuvac 
   juzjnorusskaja ovtjarka 
   kavkazskaja ovtjarka 
   sredneasiatskaja ovtjarka 
   st bernhardshund 
   pyrenéerhund 
   cane corso 

http://www.skk.se/hundraser/kavkazskaja-ovtjarka/
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   dogue de bordeaux 
 
Utsågs Ewa Widstrand till ny kontaktperson för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens 
exteriördomarkonferens 19 – 20 september 2015 
 
Kontaktpersoner för exteriördomarkonferenserna 2016 utsågs enligt följande; 
 
Mats Stenmark för Svenska Beagleklubben, Svenska Bassetklubben och Svenska 
Dreverklubbens konferens den 16 – 17 april 2016. 
 
Ewa Widstrand för Svenska Älghundklubben och Specialklubben för Skällande 
Fågelhundars konferens den 4 – 6 mars 2016. 
 
Karl-Erik Johansson för Svenska Bergs- och Herdehundklubbens konferens den 1 – 2 
oktober 2016. 
 
 
§15 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar - SRD 
 
Inga ärenden fanns. 
 
 
§16 Övriga skrivelser 
 
a) Reseberättelse 
 
Fanns för godkännande reseberättelse från Christina Daniels resa till Montgomery i 
USA. 
 
DK beslutade att godkänna reseberättelsen varpå bidrag om 5 000 kr kan betalas ut. 
 
 
b) Skrivelse från Svenska Lagotto Romagnolo Klubben 
 
Fanns skrivelse från Svenska Lagotto Romagnolo Klubben med påpekande om att de 
upplever att domare, de senaste åren, varit dåligt insatta eller helt saknat kunskap om 
lagotto romagnolo och dess standard. De upplever också att det är dålig spridning på 
de domare som dömer rasen och önskar därför att DK ska sprida detta ut i 
länsklubbarna. 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterar att det finns ett raskompendium på lagotto 
romagnolo som klubben kan sprida till de auktoriserade domarna för rasen. Vidare kan 
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klubben skicka sin klubbtidning till domarna för att sprida information om rasen samt 
kontakta länsklubbarna med önskemål om domare. 
 
Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
c) Information från Svenska Stövarklubben 
 
Information fanns från Svenska Stövarklubben beträffande ändringar i 
domaranvisningarna på smålandsstövare och luzernstövare. 
 
DK tog del av informationen och konstaterar att det inte finns några av DK godkända 
raskompendium för ovanstående raser och ser därför att det finns alla möjligheter för 
klubben att lägga in den omarbetning av texten som de informerar om. Uppdrogs till 
Nina Karlsdotter att kontakta Svenska Stövarklubben för att försöka få fram godkända 
kompendier för klubbens raser. 
 
 
§17 Redovisning av DK/VU 
 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- återinföra Erna-Britt Nordin på listan över lärare i ”Grundkurser i anatomi och 
bedömning”. 

- ett kompendium för lajka-raserna ger ett bidrag, d v s 3 000 kr. 
- Eva Liljekvist Borg ska göra ytterligare en elevtjänstgöring på yorkshireterrier. 
- godkänna Svenska Älghundklubbens förslag på datum (4 – 6 mars) för deras, 

sedan tidigare beviljade, exteriördomarkonferens 2016. 
- bevilja dispens för Christina Daniels att döma irländsk vattenspaniel vid Norsk 

Spaniel Klubs utställning 24 – 25 maj 2014. 
 
 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Hans Almgren   norrbottenspets 

basset fauve de bretagne  
 
Johan Andersson   basenji  

chow chow  
golden retriever  

 
Johnny Andersson   norsk buhund  

labrador retriever  
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pekingese  

 
John Sigve Berg   dobermann  
 
Margaretha Carlsson   vit herdehund  

jämthund  
 
Ann Carlström   chesapeake bay retriever  
 
Anne-Chaterine Edoff   welsh corgi cardigan  
 
Björn Einarsve   engelsk bulldogg  
 
Svante Frisk    bullmastiff  
 
Arvid Göransson   dansk-svensk gårdshund  

curly coated retriever  
 
Henrik Härling   strävhårig foxterrier  

tibetansk spaniel  
 
Sjoerd Jobse    flatcoated retriever  
 
Ann-Christin Johansson   drentsche patrijshond  

perdigueiro portugues  
 
Martin Johansson   cane corso  

riesenschnauzer (p/s + sv)  
griffon belge / griffon bruxellois / petit 
brabancon  
king charles spaniel  

 
Mats Jonsson   shiba 
 
Petra Junehall   chesapeake bay retriever  

clumber spaniel  
lagotto romagnolo  

 
Jeanett Lemmeke   chinese crested dog  
 
Eva Liljekvist Borg   curly coated retriever  

lagotto romagnolo  
Lisa Molin    boxer  
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Johnny Nilsson   dogue de bordeaux  
 
Sara Nordin    papillon / phalène  
 
Mia Sandgren   airedaleterrier  
 
Jahn Stääv    alaskan malamute  

volpino italiano  
 
Annica Uppström   svensk vit älghund  
 
Anita Whitmarsh   grand basset griffon vendéen  
 
Karin Ögren    boxer  
 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Johan Andersson   keeshond  
 
Johnny Andersson   jack russell terrier  

irländsk varghund  
 
Carina Andersson Rapp   cane corso  
 
Benny Blid von Schedvin   västgötaspets  
 
Anne-Chaterine Edoff   lancashire heeler  

welsh corgi pembroke  
 
Henrik Härling   basenji  
 
Ann-Christin Johansson   korthårig vorsteh  
 
Martin Johansson   collie (korth + långh)  

welsh corgi cardigan  
welsh corgi pembroke  
dogo argentino  
basenji 

 
Eva Liljekvist Borg   chesapeake bay retriever  

pekingese  
Liz-Beth C Liljeqvist   chihuahua (kh + lh)  

prazský krysarík  
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Karin Linde Klerholm   shih tzu  
 
Ambjörn Lindqvist   chow chow  
 
Bertil Lundgren   borzoi  

italiensk vinthund  
 
Jens Myrman   dansk-svensk gårdshund  

rottweiler  
 
Eva Nielsen    pekingese  
 
Agneta Pamp   bolognese  
 
Dodo Sandahl   riesenschnauzer (sv + p/s)  
 
Jahn Stääv    australian shepherd  

lagotto romagnolo  
shih tzu  

 
Jan Törnblom   västgötaspets  
 
Anita Whitmarsh   siberian husky  
 
Maritha Östlund-Holmsten  berner sennenhund  

dansk-svensk gårdshund  
grand danois  
leonberger  

 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Anna-Lena Angeria   jämthund  
 
Marie Callert   chihuahua (kh + lh)  
 
Camilla Karlsson   leonberger  
(1:a auktorisation = ny domare) bearded collie  
 
Cahtrin L Westin   fransk bulldogg 
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§18 Ledamöternas uppdrag 
 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.  
 
Till protokollet noteras att alla uppdrag pågår fortfarande samt att uppdraget att 
utvärdera den nya gruppallroundutbildningen ska få en egen punkt vid nästa möte. 
 
Vidare diskuterades resterande presentationer, till FCI, av de svenska raserna. 
Uppdrogs till Nina Karlsdotter att kontakta rasspecialister för konsultation i det vidare 
arbetet. 
 
 
§19 Information från DKs ledamöter och kansliet 
 
a) Ordföranden 
 
Ingen information fanns att rapportera. 
 
 
b) Ledamöterna 
 
Karl-Erik Johansson vill återigen påtala att utskick av nyreviderade standards till 
domarna inte fungerar tillfredsställande. Han önskar att utskick och publicering ska 
styras upp bättre. 
 
 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson informerade att ett nytt supplement till 
”Utställnings- och Championatreglerna” finns samt att en uppdaterad version av 
”Nationellt dopingreglemente för hund” har kommit. 
 
Vidare informerades att ”Anatomiboken” har tryckts upp på nytt i 2 000 exemplar och 
finns i SKK Shop till försäljning. 
 
Jordbruksverket (JV) har förbjudit borttagande av sporrar om det inte finns 
veterinärmedicinska skäl, den nya regeln gäller från och med 1 januari 2014. SKK har 
framfört sina åsikter till JV beträffande onödigt lidande för vissa raser som skadar sina 
sporrar vid arbete i terrängen. JVs beslut kommer även att få konsekvenser för vissa 
rasstandarder.  
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DK uttalar att om det i en standard står att sporrar ska avlägsnas så gäller inte det då 
det i Sverige från och med 1 januari 2014 är förbjudet att avlägsna sporrar utan 
veterinärmedicinska skäl. 
 
Uppdrogs till kansliet att informera domarna om vad som gäller i frågan. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
d) Sekreteraren 
 
Sekreteraren informerade om de kommande seminarierna för utställnings-, domar- 
och SRD-ansvariga i länsklubbarna den 25 – 26 oktober 2014 samt i specialklubbarna 
den 18 – 19 april 2015. 
 
Utsågs Kenneth Eliasson att vara DKs representant i arbetsgruppen, vilken UtstK har 
huvudansvaret för. 
 
För kännedom fanns ett exempel på ett ”Questionaires for overseas judges”. Göran 
Bodegård har delat med sig av ett ex som han fått från Japanska Kennelklubben. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
e) Utbildningsavdelningen 
 
För kännedom fanns deltagarlistan från seminariet för lärare i Grundkurs i anatomi och 
bedömning som hölls den 20 november 2013 samt en uppdaterad förteckning över 
lärare i nämnd kurs. 
 
Utbildningsavdelningen undrar över om de som är nya på listan och som inte deltog på 
seminariet ska stå kvar som lärare då de inte har tagit del av materialet till seminariet 
samt pratat ihop sig med de andra lärarna. 
 
DK beslutade att de inte ska stå med på listan över lärare i ”Grundkurs i anatomi och 
bedömning”. 
 
 
Vidare har det kommit en synpunkt från Karl-Erik Johansson beträffande texten till den 
uppdaterade ”Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler” 
som har mejlats ut för påsyn till DK. Synpunkten gäller översättningen av punkt 3 a i 
“FCI Show Judges Code of Commitment to the welfare of pure bred dogs”, som CS 
tidigare beslutat ska finnas med i ovanstående regelhäfte, texten lyder enligt följande; 
  
”The role of the show judge in dog breeding 
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Article 3: 
a. The show judge will be expected to make a proactive and valuable contribution to 
dog health and welfare as well to responsible dog breeding.” 
  
I dokumentationen från Generella Domarkonferensen 2012 framkommer att den 
tidigare tolkningen gällande att domaren även ska granska hunden ur hälsosynpunkt 
har övertolkats/feltolkats eftersom det har tolkats som att domaren nu även ska 
bedöma eventuellt framtida avelsvärde. Åke Hedhammar uttalar i sammanfattningen 
av konferensen att ”det kan aldrig vara fråga om att vid en utställningsbedömning 
uttala sig om ett avelsvärde. Men om hunden är OK ur hälsosynpunkt kan hunden vara 
värd att prövas i aveln.” 
  
Utifrån ovanstående konstaterande vid Generella Domarkonferensen 2012 beslutade 
DK att föreslå CS följande modifierade förslag på översättning; 
  
”Exteriördomare förväntas att i sin domargärning inta en aktivt förebyggande 
inställning till sundhet och hälsa i förhållande till ansvarsfull hundavel. 
Det vill säga genom att hos hunden värdera de sundhets- och hälsoaspekter som är 
observerbara vid ordinarie utställningsbedömning till stöd för den framtida aveln och 
inte endast som ett avelsresultat”. 
  
Förklarades beslutet för omedelbart justerat. 
 
 
§20 Resultatrapport 
 
Resultatrapport för november 2013 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
 
§21 Protokoll – Protokollsutdrag – Information 
 
a) FCI 
 
För kännedom fanns cirkulär; 
 

- 54/2013 med en påminnelse från FCI att en gruppallrounddomare tidigast kan 
auktoriseras till allrounddomare efter tio år. Det vill säga det måste gå minst tio 
år mellan den första gruppallroundauktorisationen till dess att man kan komma 
i fråga för ett allrounddomarskap. 

- 58/2013 med information från Asociación Canina Nicaragüense att Marcelo de 
Jesús Sánches Mejía har uteslutits ur organisationen sedan 28 oktober 2013. 

- 65/2013 med information om att Armenian Dog-Lover’s Association (ADLA) 
ingått partnership contract med FCI. 
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- 67/2013 med information om att färgen ”grey merle” inte längre är ett 

diskvalificerande fel på grand danois. 
- 68/2013 med information om att rasen cirneco dell’etna från och med 1 januari 

2014 har rätt att tävla i jakt-/bruksklass på utställning. 
- 2/2014 med information om att Federata Kinologjike e Kosovës, Kosova Kennel 

Club (KKC) ingått partnership contract med FCI. 
- 8/2014 med information från Cyprus Kennel Club att Panos Demetriou har 

avstängts som domare under perioden 12 december 2013 till och med 19 
februari 2014. 

 
För kännedom fanns; 
 

- Protokoll från General Committee’s möte i Budapest den 12 – 15 maj 2013. 
- Protokoll från Europe Section’s möte på Münchens Flygplats den 9 april 2013. 
- Lista över medlemmar i Show Judges Commission. 
- Regulations for FCI dog shows 
- Rapport från möte mellan FCI och Canadian Kennel Club i Toronto den 6 januari 

2014. 
- Kallelse och agenda för Show Commission och Show Judges Commissions möte 

i Paris den 1 – 2 februari 2014. 
- Mall för ”Breed by Breed Education” 
- Lista over internationella utställningar 2015 

 
 
b) Centralstyrelsen (CS) 
 
Protokoll fanns från CS sammanträde den 14 november 2013. 
 
Protokollsutdrag fanns från CS sammanträde den 14 november 2013. 
 
§ 150 Protokoll SKK/DK nr 4-2013  
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 19 
september 2013.  
 
§ 146 Protokoll/Protokollsutdrag/Information  
§ 74 Protokoll SKK/DK nr 2-2013 – Allrounddomarskap  
 
DK har i uppdrag av SKK/CS att vid tillfälle återkomma med förslag på personer som 
kan vara lämpliga för att genomgå utbildning som kan leda till auktorisation som 
allrounddomare.  
DK beslutade vid sitt möte att bordlägga frågan till nästa möte.  
CS noterade informationen. 
 
Protokollsutdrag SKK/DK nr 5-2013 – 5 november  
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§ xx Arbetsgruppen – Nya allrounddomare  
DK har till CS föreslagit personer som DK anser vara lämpliga att ingå i en utbildning till 
eventuell auktorisation som allrounddomare.  
CS diskuterade förslagen mycket ingående.  
Med anledning av den diskussion som förts beslutade CS att återremittera frågan till 
DK och ta upp det för behandling vid nästa möte. 
Protokollsutdrag SKK/DK nr 5-2013 – 5 november  
§ xx Domarfrågor - Återauktorisation  
DK föreslår CS att återauktorisera Bo Paulsson. Men för att återfå sin auktorisation på 
tax bör han göra en aspiranttjänstgöring med minst 50 hundar oberoende av storlek 
och hårlag. Aspiranttjänstgöringen ska genomföras för en svensk domare som haft sin 
auktorisation på rasen i minst fem år och dömt rasen minst fem gånger. Bo Paulsson 
har även ansökt om återauktorisation som ringsekreterare.  
CS har även fått en hemställan från Bo Paulsson om att bli återauktoriserad som 
domare och ringsekreterare.  
 
CS diskuterade ärendet och beslutade i enlighet med DKs förslag.  
 
Övrigt  
Svenska Domarföreningen meddelar i brev att de ställer sig positiva till ett framtida 
samarbete i frågorna kring kvalitetssäkringen av domarinbjudningar.  
CS noterade informationen med tillfredsställelse.  
 
DK noterade protokollsutdraget samt CS protokoll. 
 
 
c) Utställningskommittén (UtstK) 
 
Protokoll fanns från UtstK sammanträde den 24 september 2013. DK tog del av 
protokollet utan vidare kommentarer. 
 
 
För kännedom och eventuell åtgärd fanns tre bestyrelserapporter. 
 
DK konstaterade att ingen av bestyrelserapporterna krävde någon åtgärd från 
kommittén. Rapporterna lades därefter till handlingarna. 
 
 
d) Kommittén för särskilda domaranvisningar (SRD-K) 
 
Protokoll fanns från SRD-Ks sammanträden den 19 september och den 17 december 
2013. DK tog del av protokollet utan vidare kommentarer. 
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e) Kennelfullmäktige (KF) 
 
Protokoll fanns från Kennelfullmäktige den 28 – 29 september 2013. DK tog del av 
protokollet utan vidare kommentarer. 
 
  
§22 Övriga frågor 
 
Mötesdatum för 2014; 
 
15 – 16 april  gemensamt möte med UtstK 
4 juni 
3 september 
24 oktober 
 
DKs ledamöter uppmanas att inkomma till sekreteraren med lämpliga frågor att ta upp 
på det gemensamma mötet med Utställningskommittén. 
 
 
§23 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

samt ärenden som ska publiceras på webben 
 
Beslutades att §6 b och §13 a inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 
 
§24 Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade samtliga för ett inspirerande första möte för 
verksamhetsperioden och förklarade därefter mötet för avslutat. 
 
 
Vid Protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
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Justeras 
 
 
 
Mats Stenmark   Nina Karlsdotter 
 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
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