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SKK/DK nr 3/2012 
2012-06-13 
§§ 73 - 103 
 
 
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens domarkommitté den 
13 juni på SKKs kansli. 
 
 
Närvarande ledamöter: 
Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, 
Magnus Hagstedt, Kenneth Eliasson 
 
Adjungerade SKKs kansli: 
Ulrika Henriksson, Kjell Svensson 
 
Vid protokollet: Pia Wahlström 
 
 
 
§ 73 Mötets öppnande 
 
Ordföranden hälsade välkommen till dagens möte och förklarade det för öppnat. Därefter 
hedrades de bortgångna exteriördomarna Folke Hildebrand, Alf Johansson, Rolf Lindgren och 
Per-Erik Wallin med en tyst minut. 
 
 
 
§ 74 Val av justerare 
 
Bo Wallin utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
 
§ 75 Fastställande av dagordning 
 
Föreslagen dagordning fastställdes efter att punkten ”Nästa möte” lagts till. 
 
 
 
§ 76 Föregående protokoll SKK/DK nr 2/2012 
 
DKs protokoll nr 2/2012 godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 77 Redovisning arbetsgrupper – Konferens svenska raser och numerärt små 
raser 

 
Bo Wallin rapporterade från arbetsgruppens möten och en fråga har ställts beträffande hur 
presentationsdagen/utbildningsdagen ska räknas ur domarutbildningssynpunkt. Det vill säga 
kan deltagande på presentationerna räknas vid auktorisation? 
 
DK diskuterade frågan och konstaterade att de vanliga reglerna vid följdauktorisation ska 
följas för de numerärt små raserna enligt punkt 2.10 i ”Regler och riktlinjer för utbildning av 
exteriördomare”;  
 
Följdauktorisation för presentationsras beviljas endast domare med stor erfarenhet av 
exteriörbedömning och som är auktoriserad på minst hälften av de i aktuell grupp ingående 
raserna på vilka examination krävs. 
 
Vidare kan följdauktorisation ges domare som har erfarenhet av att döma den aktuella rasen 
– till exempel dömt rasen på dispens – eller om domaren innehar auktorisation för de flesta i 
en grupp ingående raser och önskar följdauktorisation för andra i gruppen närliggande raser. 
 
På de svenska raserna sker ingen följdauktorisation men DK betonar att det kan vara en bra 
introduktion till en vidareutbildning. DK beslutade att närvarointyg ska skickas ut till de 
domare som deltar på presentationerna. 
 
Vidare rapporterade Bo Wallin om att arbetsgruppen har utsett Bo Wallin och Carl-Gunnar 
Stafberg till ”huvudmoderatorer” för utbildningsdagen samt att Nina Karlsdotter och Kerstin 
Eklund ansvarar på plats för varsin station. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 78 Redovisning arbetsgrupper – Domaretiska frågor 
 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson rapporterade att uppdraget CS gett DK och 
UtstK gällande ”Kvalitetssäkring av exteriördomare” och som senare utökades med att se 
över en ”kravspecifikation för utställningsarrangörer” nu har slutförts och CS har godkänt 
förslaget. Därmed upphör arbetsgruppen för ”Domaretiska frågor”. 
 
DK noterade informationen 
 
 
 
§ 79 Redovisning arbetsgrupper – Seminarium för lärare i ”Grundkurs i Anatomi 

och bedömning” 
 
Nina Karlsdotter rapporterade att Kenneth Edh har accepterat att ingå som adjungerad i 
arbetsgruppen. Ett möte planeras i samband med ett av DKs möten under hösten 2012. 
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DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 80 Domarkonferenser – redovisning 
 
För godkännande fanns Svenska Pudelklubbens omarbetade protokoll från deras 
exteriördomarkonferens den 1 – 2 oktober 2012. 
 
DK gick igenom protokollet och konstaterade att det fortfarande är för omfattande och 
långt. DK ber därför Svenska Pudelklubben att än en gång korta ner protokollet och 
extrahera de viktigaste punkterna så att protokollet blir max två sidor långt. 
 
 
 
§ 81 Domarkonferenser – övrigt 
 
För kännedom fanns information från Svenska Vinthundklubben beträffande deras arbete 
med klubbens exteriördomarkonferens den 27 – 28 oktober 2012. 
 
DK förväntar sig att det ska finnas färdiga raskompendier för de raser som ska behandlas och 
DK ska ha godkänt dessa före konferensen. 
 
Därefter lades rapporten till handlingarna. 
 
 
 
§ 82 Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation 
 
En skrivelse har kommit från Eva Liljekvist-Borg med ansökan om gruppallroundauktorisation 
för grupp 9. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
 
 
§ 83 Domarutbildning 
 
Rasklubben för Portugisisk Vattenhund har tagit fram ett brev med information som skickats 
till domare av rasen då klubben är bekymrad över rasens utveckling inom vissa områden. 
Rasklubben önskar få informationen som bilaga till raskompendiet. 
 
DK beslutade att Nina Karlsdotter granskar informationen innan beslut kan tas om det kan 
läggas som bilaga till raskompendiet. Frågan bordlades till nästa möte. 
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En skrivelse fanns från en exteriördomare som ansökt, under våren 2011, hos specialklubben 
om att få vidareutbilda sig på welsh springer spaniel utan att ha fått något svar, trots 
påminnelser från både domaren och kansliet. 
 
DK beslutade att bifalla domarens ansökan om vidareutbildning på welsh springer spaniel då 
specialklubben inte svarat den sökande regelmässigt d v s inom tre månader. 
 
 
Utbildningsavdelningen har uppmärksammat att vid uträkning av de fem största raserna på 
utställning per grupp, som räknas på totalt antal utställda hundar per år, hamnar det ibland 
lite snett gentemot snittsiffran per ras per utställning då raser med fler utställningar per år 
hamnar på en lägre snittsiffra än raser med färre utställningar, trots att det kan vara en 
numerärt större ras på utställning sett över hela året. Utbildningsavdelningen undrar om DK 
vill att uträkningen av de fem största raserna per grupp bör göras på något annat sätt. 
 
DK beslutade att fortsätta enligt den beräkning som görs i dagsläget. 
 
 
En överklagan fanns, från en exteriördomare, på avslag från en specialklubb om att få 
vidareutbilda sig på nya raser. 
 
DK tog del av domarens överklagan samt specialklubbens motivering till avslag och 
beslutade i enlighet med specialklubben. 
 
 
En rapport fanns från Västra Kennelklubbens presentationer av numerärt små raser, som 
hölls i samband med MyDOG. Västra Kennelklubben hoppas på att få genomföra fler 
presentationer vid MyDOG 2013. 
 
DK konstaterar ett de enligt delegeringsordningen har i uppdrag att hålla minst tre 
presentationer av numerärt små raser under perioden 2012 – 2013. Presentationer kommer 
att hållas på utbildningsdagen den 16 november 2012, MyDOG och Stockholm Hundmässa 
2013. DK kommer således att ha huvudansvaret för presentationen på MyDOG 2013 men 
gör det gärna i samarbete med Västra Kennelklubben. 
 
DK uppdrog till Bo Wallin och Carl-Gunnar Stafberg att så snart som möjligt föreslå 
presentationsraser på MyDOG. 
 
 
Ansökan om att få utöka sitt rasregister med kromfohrländer fanns från exteriördomaren 
Gunilla Skallman. Svenska Kromfohrländerklubben har tillstyrkt ansökan men DK har det 
slutgiltiga beslutet, då klubben är en avtalsansluten rasklubb i steg 1. 
 
DK beslutade att tillstyrka ansökan. 
 
 
Ansökan om att få utöka sitt rasregister med barbet fanns från exteriördomaren Jan  
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Herngren. Svenska Barbetklubben har tillstyrkt ansökan men DK har det slutgiltiga beslutet, 
då klubben är en avtalsansluten rasklubb i steg 1. 
 
DK beslutade att tillstyrka ansökan. 
 
 
För kännedom fanns avslag beträffande ansökan om vidareutbildning från specialklubbar. 
 
 
 
§ 84 Preparandkursen 2013 
 
Tävlings- och utbildningschefen meddelade att han varit i kontakt med Öster Malma och 
lyckats förhandla fram ett lägre pris beträffande preparandkursen 2013. 
 
DK noterade med glädje beskedet. 
 
 
 
§ 85 Domarfrågor – Bedömning 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen leonberger, SE47457/2010 Dragongårdens 
Rumpnisse, vid Svenska Leonbergerklubbens utställning i Köping den 12 februari. Utställaren 
önskar få priset ”disqualified”, på grund av mycket dålig könsprägel, struket eftersom det 
inte finns stöd i standarden för detta. Utställaren anser också att domaren uppträtt spydigt 
och arrogant. 
 
DK tog del av skrivelsen samt yttrandet från domaren och beslutade att rekommendera 
UtstK, om de anser att ärendet ska behandlas i kommittén, att stryka priset för ovanstående 
hund, då det stämmer att dålig könsprägel inte är ett diskvalificerande fel enligt standarden. 
DK betonar även att man som exteriördomare alltid ska uppträda korrekt och professionellt. 
DK vill dock betona vikten av att frågor som dessa ska behandlas av bestyrelsen på plats vid 
utställningen, se SKKs Utställnings- och championatreglerna punkt 21. Därefter lades 
skrivelsen till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen strävhårig vorsteh, SE58761/2010 Bror, vid 
Svenska Vorstehklubbens Riksutställning i Herrfallet den 4 juni 2011. Utställaren önskar få 
priset ”disqualified” struket då avsaknad av ögonbryn, mustasch och skägg inte är ett 
diskvalificerande fel enligt standarden. 
 
DK beslutade att rekommendera UtstK, om de anser att ärendet ska behandlas i kommittén, 
att stryka priset för ovanstående hund, då det stämmer att avsaknad av ögonbryn, mustasch 
och skägg inte är ett diskvalificerande fel enligt standarden. DK vill dock betona vikten av att 
frågor som denna ska behandlas av bestyrelsen på plats vid utställningen, se SKKs 
Utställnings- och championatreglerna punkt 21. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
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Två skrivelser fanns från utställare av rasen saluki, SE19631/2011 Al A’lim Janau, vid Svenska 
Vinthundklubbens utställning den 25 februari 2012 i Köping samt Wästmanlands 
Kennelklubbs utställning i Västerås den 28 april 2012. Domarna vid de två utställningarna har 
tilldelat hunden KEP på grund av att den saknar ett öga. Hunden har mist sitt öga vid en 
olycka. Utställarna önskar få priset KEP struket. 
 
DK tog del av skrivelserna samt veterinärintyg och konstaterar att domaren inte gjort något 
fel i sin bedömning. Det är domarens fria skön vilket man inte kan protestera mot. Därefter 
lades skrivelserna till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen engelsk springer spaniel, S33969/2009 With 
Touch Sultan of Swing vid Wästmanlands Kennelklubbs utställning i Västerås den 29 april 
2012. Hunden har tilldelats ”disqualified” då domaren endast känt en testikel vid 
palperingen. Utställaren hävdar att hunden har båda testiklarna och bifogar ett 
veterinärintyg samt önskar få priset struket. 
 
DK tog del av skrivelsen samt veterinärintyget. DK beslutade att priset ska kvarstå eftersom 
domaren har bedömt att han enbart kan känna den ena testikeln och att testiklar kan vandra 
upp ur pungen och ner igen. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen dansk-svensk gårdshund, S22947/2008 
Navarras Kära Ester vid Wästmanlands Kennelklubbs utställning i Västerås den 28 april 2012. 
Utställaren vill protestera mot domarens handlande då denne enligt utställaren tryckt ner 
aktuell hund på bordet då hunden ”muttrat” mot domaren. Utställaren protesterar mot att 
denna händelse ska klassas som ett aggressivt beteende som kommer att registreras hos 
SKK. 
 
DK tog del av skrivelsen samt yttrande från domare och ringsekreterare. Utan vidare åtgärd 
lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
 
§ 86 Domarfrågor – Övrigt 
 
En skrivelse fanns från Chow Chow Ringen där styrelsen i rasklubbens vill framföra sin 
mening gällande bedömning av chow chow. 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterar att klubben bör vända sig till sin specialklubb och 
föreslå att frågan diskuteras vid deras nästkommande exteriördomarkonferens. Där efter 
lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
För kännedom fanns information från en exteriördomare att denne tvingats ställa in sitt 
domaruppdrag i Vännäs den 16 – 17 juni 2012, på grund av sjukdom. 
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DK noterade informationen. 
 
 
En skrivelse inkom under mötets gång beträffande en domares uppträdande vid Södra 
Norrbottens Kennelklubbs utställning i Piteå den 20 maj 2012. 
 
DK beslutade att bordlägga skrivelsen och begära in yttrande från arrangören. 
 
 
 
 
§ 87 Raskompendier 
 
Anmäldes att följande raskompendium har kommit in för granskning sedan förra mötet; 
golden retriever och afghanhund. 
 
Bo Wallin och Carl-Gunnar Stafberg utsågs till att granska kompendiet för golden retriever. 
 
 
 
§ 88 Övriga skrivelser 
 
En komplettering till en ansökan om resestipendium från Petra Junehall, vilken DK avslog vid 
sitt förra möte, fanns för behandling. 
 
DK tog del av kompletteringen och beslutade att deras avslag kvarstår. 
 
 
För kännedom fanns en skrivelse från Göran Bodegård med ett förslag om att ett nytt 
kvalitetspris ska införas för att tydliggöra hundar som är typmässigt överdrivna. 
 
DK tog del av skrivelsen och informationen om att skrivelsen har behandlats i CS dagen 
innan. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
 
§ 89 Redovisning av DK/VU 
 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- bevilja Ulf Wall dispens att döma två (2) russkaja gontjaja och en (1) gotlandsstövare 
vid Svenska Stövareklubbens utställning den 12 maj 2012 i Årjäng, trots att 
auktorisation inte innehas för raserna. 

 
- bevilja Marina Bengtsson dispens att döma en (1) griffon d’arret à poil dur/korthals 

och en (1) slovensky hrubosrsty stavac vid Svenska Kontinentala Fågelhundklubbens 
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utställning den 20 maj 2012 i Östersund, trots att auktorisation inte innehas för 
raserna. 

 
 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Johan Andersson gos d’atura catala 
 dogue de bordeaux 
 
Bengt-Åke Bogren whippet 
 
Åke Cronander irländsk terrier 
 kerry blue terrier 
 
Christina Daniels curly coated retriever 
 labrador retriever 
 
Björn Einarsve västgötaspets 
 
Svante Frisk pyreneisk mastiff 
 svart terrier 
 bichon havanais 
 coton de tuléar 
 pekingese 
 pudel (samtliga storlekar) 

 
Marie Gadolin cirneco dell’etna 
 faraohund 
 podengo portugues 
 sloughi 
 
Morgan Granander welshterrier 
 
Arvid Göransson basset fauve de bretagne 
 basset hound 
 petit basset griffon vendéen 
 
Kerstin Henriksson nova scotia duck tolling retriever 
 
Jan Herngren affenpinscher 
 chesapeake bay retriever 
 
Ann-Christin Johansson skotsk hjorthund 
 
Martin Johansson dansk-svensk gårdshund 
 norsk lundehund 
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Jens Karlsson golden retriever 
 
Charlotte Laning Vrethammar coton de tuléar 
 
Bertil Lundgren drever 
 
Aina Lundmark bayersk viltspårhund 
 
Nina Lönner Andersson pyrenéerhund 
 sankt bernhardshund (kh + lh) 
 
Charlotta Mellin berner sennenhund 
Jens Myrman bostonterrier 
 
Sara Nordin bostonterrier 
 
Gunilla Skallman staffordshire bullterrier 
 portugisisk vattenhund 
 bichon frisé 
 fransk bulldogg 
 löwchen 
 
Jahn Stääv kuvasz 
 lhasa apso 
 
Anna Törnlöv hälleforshund 
 
Ewa Widstrand jämthund 
 
Maritha Östlund-Holmsten collie (kh + lh) 
 
Carina Östman labrador retriever 
 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Johnny Andersson cairnterrier 
 
Patrik Cederlöf  dobermann 
 
Åke Cronander  borderterrier 
 
Christina Daniels  flatcoated retriever 
 
Nicklas Eriksson  greyhound 
  italiensk vinthund 
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Svante Frisk  cane corso 
 
Arvid Göransson  dalmatiner 
  rhodesian ridgeback 
 
Karin Hedberg  collie (kh + lh) 
 
Ann-Christin Johansson dansk-svensk gårdshund 
  afghanhund 
 
Martin Johansson schapendoes 
 
Charlotte Laning Vrethammar chihuahua (kh + lh) 
 
Jan Törnblom  afghanhund 
 
Anita Whitmarsh collie (kh + lh) 
  borzoi 
 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Vibeke L. Andersson engelsk setter 
 (1:a auktorisation = ny domare) gordonsetter 
 irländsk röd setter 
 irländsk röd och vit setter 
 pointer 
 
Carina Andersson Rapp dvärgpinscher 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson grönlandshund 
 
Gina Ekström-Persson grand danois 
 
Håkan Hedekäll beagle 
 
Petra Högberg newfoundlandshund 
 
Susanna Johansson sankt bernhardshund 
 
Sofie Lönn whippet 
 rhodesian ridgeback 
 
Monica Vikner Stafberg jack russell terrier 
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§ 90 Pågående ärenden 
 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
 
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats: 
 
Nr 2/2012 
§ 52 En preparand från utbildningen 2007 är fortfarande inte auktoriserad på någon 

ras i sin grundutbildning. Personen ska kontaktas. 
 
 Nina Karlsdotter har haft kontakt med preparanden som har flera 

utbildningstillfällen inbokade. 
§ 56 Kontaktpersonerna för exteriördomarkonferenserna 2012 ska kontakta 

respektive specialklubb för att höra efter om status på planeringen inför 
konferenserna samt aktuella raskompendier. 

 
Kontakt är tagen. 

 
 
 
§ 91 Information från ordföranden 
 
Ordföranden informerade från CS möten i april och juni. 
 
Vidare informerade ordföranden att DK har fått ett uppdrag från CS att ta fram förslag på 
kandidater till en ny allrounddomarutbildning. DK ska presentera förslagen för CS vid deras 
möte i november. 
 
Uppdrogs till ledamöterna att komma med förslag på lämpliga domare att ingå i utbildningen 
till DKs nästa möte. 
 
 
 
§ 92 Information från ledamöterna 
 
Bo Wallin rapporterade att han har haft kontakt med Specialklubben för Skällande 
Fågelhundar beträffande en fråga gällande tandbortfall på finsk spets. 
 
 
Kenneth Eliasson och Bo Wallin rapporterade från ”Dog Health Workshop” som SKK 
arrangerade på Scandic Infra City i Upplands Väsby 2 – 3 juni 2012. Båda tyckte att det var en 
intressant och proffsigt arrangerad konferens. Kenneth Eliasson konstaterade att avståndet 
mellan FCI och uppfödarna är enormt. 
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§ 93 Information från tävlings- och utbildningschefen 
 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson informerade om den framtagna 
”Bestyrelserapporten”, det är ett utkast och CS har haft några synpunkter men i det stora 
hela kommer den att se ut enligt förslaget i pärmen. 
 
Vidare informerade Kjell Svensson att SKK har lämnat in sitt remissvar på 
Djurskyddsutredningen och svaret kommer även att läggas ut på skk.se. 
 
 
 
§ 94 Information från utbildningsavdelningen 
 
Utbildningsavdelningen har blivit uppmärksammad på att det finns ett antal domare i 
European Judges Directory som står som allrounddomare trots att de inte är auktoriserade 
på tillräckligt många raser för att kunna anses som allrounddomare.  
 
DK önskar att CS för frågan vidare till FCI Europasektion för att utreda vad det beror på. 
 
 
 
§ 95 Resultatrapport 
 
Resultatrapport för mars och april 2012 genomgicks och lades därefter till handlingarna. 
 
 
 
§ 96 Protokoll/Information från FCI 
 
För kännedom fanns FCI cirkulär: 
 

- 26/2012 med information från Kennel Union of Southern Africa (KUSA) att Canine SA 
inte är medlem av KUSA. 
 

- 27/2012 med hänvisning till cirkulär 17/2012 från Kennel Club de Chile att Deborah 
Lewin Hermosilla’s avstängning som domare har förlängts t o m 9 september 2016. 
 

- 30/2012 med information från Kennel Association of the Republic of Macedonia om 
att Slobodan Milosevski har stängts av som medlem och domare under en period om 
10 år, från och med 18 april 2012 t o m 18 april 2022. 
 

- 34/2012 med information från Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) att 
Gabriele Pettinaroli är avstängd som domare mellan 14 maj – 14 augusti 2012. 
 

 
För kännedom fanns; 
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- protokoll från FCI General Committee’s möte i Bryssel den 9 – 10 november 2011. 
  

- beslutslista från FCI General Committee’s möte i Wien den 11 – 13 april 2012 
 
 
 
§ 97 Protokoll från NKU 
 
För kännedom fanns protokoll från NKU/AUs möte den 20 mars på Dansk Kennel Klub. 
 
Noterades att NKU/AU strävar mot en gemensam syn för hur raser som registreras i 
annexregistret får delta i verksamhet inom NKU. DK ser positivt på detta. 
 
 
 
§ 98 Protokoll från Utställningskommittén 
 
För kännedom fanns protokoll från Utställningskommitténs möte den 30 mars 2012. 
 
Lades efter genomgång till handlingarna. 
 
 
 
§ 99 Protokollsutdrag från SRD-Kommittén 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/SRD-K:s möte den 22 mars 2012; 
 

- § 30 Möten med ras-/specialklubbar. a) chinese crested dog 
Förelåg sammanställning av SRD-utvärderingar 2010 och skrivelse från rasklubben 
angående hudirritationer och icke tillåten preparering eller oetisk hårborttagning 
samt tandbortfall hos den nakna varianten. Rasklubben menar att det finns behov av 
undervisningsmaterial för domare och andra intresserade kring hur normal hud på 
chinese crested dog ser ut respektive hur hud skadad genom otillåten preparering ser 
ut liksom vad som bör och inte bör betraktas som en anomali i fråga om tandbortfall. 
 
SRD-K diskuterade huruvida rasens problem med hudskador är av den arten att det 
alls hör hemma under SRD. Bekymren är inte relaterade till överdriven typ och 
ogynnsam avel utan är mer att betrakta som ett presentationsproblem och man bör 
omvärdera om rasen alls ska vara listad i SRD. 
 
SRD-K beslöt kalla ras- och specialklubb till möte kring de rasspecifika frågorna om 
hud, hudskador och tandbortfall. Mötet föreslås ske i samverkan med 
Domarkommittén och Dopingkommittén. SRD-K föreslår att rasklubben tar initiativ 
till ett utbildningsmaterial rikt på illustrationer inom nämna områden. 
 

DK ställer sig positiva till utbildningsmaterialet samt mötet med ras- och specialklubb. 
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- §31 Ras- och specialklubbars ansvar för rasspecifik information till domare 

Förelåg exempel på rasklubbar som på eget initiativ, och dialog med SRD-gruppen, 
framställt undervisningsmaterial beträffande riskområden upptagna i SRD; 
rasklubben för borzoi beträffande bett och käkar och rasklubben för shar pei 
beträffande så kallad tight lip. SRD-K:s erfarenhet är att djup och viktigt kunskap finns 
hos rasklubbar och att dessa behöver uppmuntras att ta ett större ansvar för 
information om rasspecifik detaljkunskap till domare och initiera sådan information 
via Domarkommittén DK. 
 
SRD-K beslöt föreslå DK att tillsammans med SRD-K arbeta för en mer aktiv dialog 
med rasklubbarna när det gäller rasspecifik information till domare utöver den som 
sker vid domarkonferenser. 
 

DK anser att detta är en lämplig fråga att diskutera på ett gemensamt möte med DK och 
SRD-K. DK kommer inom kort att bjuda in SRD-K till ett möte. 
 
 
 
§ 100 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/CS sammanträden den 25 april 2012; 
 

- §34 Protokoll SKK/DK nr 1/2012. 
 
a) DK:s revidering av ”Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare” (CS nr 
1/2012, §6) 
Carl-Gunnar Stafberg redovisade DK:s förslag till revidering av ”Regler och riktlinjer 
för utbildning av exteriördomare” 
 
Revideringen diskuterades och förslag till justering gjordes: 
 
2.4 Ansökan om utökning av rasregister – yttrande från specialklubb 
Parentesen i tredje meningen stryks. 
 
2.12 Riktlinjer för allrounddomare 
Näst sista meningen formuleras om till att lyda: 
DK anvisar efter godkännande från CS särskild utbildningsordning för aktuell domare. 
 
4.4 Domarstipendium 
Tredje stycket, första meningen: ”För att erhålla stipendiet krävs att domaren ska ha 
varit…” 
 
4.7 Avauktorisation 
Ny mening läggs till före sista stycket: CS kan också på eget initiativ ta upp frågan om 
avauktorisation. 
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CS beslutade i enlighet med föreslagna justeringar. 
 
CS uttryckte att domarna har en vidgad uppgift baserad på FCI Show Judges Code of 
Commitment to the Welfare of Purebred Dogs och den inställning från samhället som 
betänkandet om ny djurskyddslag uttrycker. 
 

o ”Att utifrån vad som är observerbart vid ordinarie utställningsbedömning 
även bedöma hundens framtida värde i aveln ur sundhets- och 
hälsoperspektivet och inte endast som ett avelsresultat.” 
 
Detta medför en väsentlig förändring av hundutställningars syfte. 
 

Carl-Gunnar Stafberg får i uppdrag att ovanstående mening förs in i de domaretiska 
reglerna. Ulf Uddman får i uppdrag att formulera ett brev till de svenska 
exteriördomarna med samma innebörd som ovan. 

 
DK diskuterade vilka som ska tillfrågas som handledare till gruppallroundutbildningen. 
Beslutades att tillfråga ett utvalt antal domare om de vill vara handledare. 
 
 

c) Överläggningsärende nr 3: Kvalitetskrav på aspirantdomare (CS nr 1/2012) 
Göran Bodegård har i brev till bl a CS uttryckt missnöjde över de rutiner som för 
närvarande finns för att utse aspirantdomare. Göran Bodegård önskar att SKK/DK får 
i uppdrag att se över gällande rutiner. 
 
Ulf Uddman informerade om att nuvarande rutiner har ett KF-beslut i botten, vilket 
gör att ändringar inte kan göras med mer än att frågan åter tas upp till 
Kennelfullmäktige. 
 
CS beslutade att ämnet sätts upp på dagordningen till specialklubbskonferensen 
2013. 
 
CS beslutade vidare att uppdra till DK att med det gamla KF-beslutet i botten föreslå 
eventuella förändringar med innebörden att både specialklubbar och CS ska ha 
möjlighet att påverka vilka aspirantdomare/examinatorer som utses. 

 
Uppdraget bordlades till DKs nästa möte då det ska vara en egen punkt på dagordningen. 
 
 
 
§ 101 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt ärenden som ska publiceras 
på webben 

 
DK beslutade att alla punkter får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
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§ 102 Nästa möte 
 
DK beslutade att ha två möten under hösten det vill säga den 6 september och den 7 
november, båda mötena kommer att hållas på SKKs kansli. Därutöver ska DK bjuda in SRD-K 
till ett gemensamt möte den 27 september. 
 
 
 
§ 103 Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Carl-Gunnar Stafberg   Bo Wallin 
 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 


