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Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 
6 september på SKKs kansli. 
 
 
Närvarande ledamöter: 
Carl-Gunnar Stafberg (ordf)§§ 104 - 121, Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik 
Johansson, Magnus Hagstedt, Kenneth Eliasson 
 
Adjungerade SKKs kansli: 
Ulrika Henriksson, Kjell Svensson §§ 122 - 136 
 
Vid protokollet: Pia Wahlström 
 
 
 
§ 104 Mötets öppnande 
 
Ordföranden hälsade välkommen till dagens möte och förklarade det för öppnat. Därefter 
hedrades den bortgångne exteriördomaren Ann Mari Thomassen med en tyst minut. 
 
 
 
§ 105 Val av justerare 
 
Kenneth Eliasson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
 
§ 106 Fastställande av dagordning 
 
Föreslagen dagordning fastställdes efter att punkten ”Kvalitetssäkring av aspirantdomare” 
lagts till. 
 
 
 
§ 107 Föregående protokoll SKK/DK nr 3/2012 
 
DKs protokoll nr 3/2012 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
 



§ 108 Redovisning arbetsgrupper – Konferens svenska raser och numerärt små 
raser 

 
För kännedom fanns minnesanteckningarna från arbetsgruppens senaste möte. Nästa möte  
kommer att hållas på Radisson Royal Park Hotel och är planerat till i morgon, d v s 7 
september 2012. 
 
Utbildningsavdelningen rapporterade att hela 150 domare har anmält sig till 
utbildningsdagen. Flest anmälningar är det på de svenska raserna. 
 
DK konstaterade att det är glädjande med så stora deltagarsiffror. 
 
 
 
§ 109 Seminarium för lärare i ”Grundkurs i Anatomi och bedömning” 
 
Nina Karlsdotter informerade att ett första möte i arbetsgruppen kommer att hållas under 
hösten 2012. 
 
 
 
§ 110 Domarkonferenser – Ansökan inför 2015 
 
Ansökningar fanns från sju specialklubbar om att få arrangera bidragsberättigad 
exteriördomarkonferens under 2015, varav tre specialklubbar som ansöker om gemensam 
konferens. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan enligt följande; 
 
Svenska Dvärghundsklubben, 14 – 15 november 2015 på raserna löwchen, bichon havanese, 
bichon frise, bichon bolognese, coton du tulear, malteser 
 
Svenska Spets- och Urhundsklubben, 17 – 18 oktober 2015 på raserna caanan dog, thai 
ridgeback dog, xolocuintle, perro sin pelo del peru, chow chow, eurasier, tysk spets 
kleinspitz/mittelspitz, pomeranian samt en kortare presentation av kai, hokkaido, korea jindo 
dog eller shikoku. 
 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben, 19 – 20 september (med reservation för att det inte 
krockar med Kennelfullmäktige) på raserna chesapeake bay retriever, curly coated retriever, 
flatcoated retriever, golden retriever, labrador retriever, nova scotia duck tolling retriever. 
 
DK beslutade att avslå ansökan från Svenska Bassetklubben, Svenska Beagleklubben och 
Svenska Dreverklubben som ansökt om gemensam exteriördomarkonferens samt ansökan 
från Svenska Älghundklubben båda med motiveringen att konferenserna ligger för nära i tid 
med deras senaste konferenser. 
 
 



§ 111 Domarkonferenser – Övrigt 
 
En skrivelse fanns från Svenska Terrierklubben (SvTek) beträffande att domarkonferenser 
ska arrangeras med ett maximalt tidsintervall av 10 år för respektive ras. Då SvTek har ansvar 
för 35 raser ser SvTek att det inte är genomförbart att hålla konferens inom den tidsintervall 
som står i ”Regler och riktlinjer för exteriördomarkonferenser” utan att förlänga konferensen 
med ytterligare en dag. Oavsett så blir det en stor förändring ekonomiskt för SvTek som nu 
undrar om de kan räkna med ytterligare bidrag från SKK för att möta den ökade 
merkostnaden. 
 
DK diskuterade frågeställningen och kom fram till att SvTek vid sin ansökan inför 2017 även 
ansöker om ökat bidrag till konferensen. DK kan då att ta beslut om det finns utrymme i DKs 
budget för ett högre maxbidrag. 
 
DK beslutade att ta med ett förslag om en höjning av maxtaket för bidrag till 
exteriördomarkonferens i budgetarbetet inför Kennelfullmäktige 2013. 
 
 
En skrivelse fanns från Svenska Pudelklubben beträffande DKs beslut att inte godkänna 
protokollet från klubbens exteriördomarkonferens. 
 
DK tog del av skrivelsen och står fast vid sitt beslut då inget nytt inkommit i ärendet. 
 
 
För kännedom fanns en lista över de domare som lämnat återbud samt domare som inte 
anmält sig till den Generella Domarkonferensen i november 2012. 
 
DK gick igenom listan och uppdrog till kansliet att brevledes kontakta de domare som inte 
har giltigit skäl samt de domare som de önskar ett förtydligande av lämnat skäl för återbud. 
Listan över de domare som ännu inte anmält sig fördelades mellan ledamöterna för att 
kontaktas. 
 
Konstaterades att förnärvarande har 240 exteriördomare samt 3 honnörsdomare anmält sig 
till konferensen. 
 
 
 
§ 112 Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation 
 
En ansökan har kommit från Mats Jonsson med ansökan om gruppallroundauktorisation för 
grupp 6. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
 
 
 



§ 113 Ansökningar beträffande honnörsdomarskap 
 
Ansökan fanns från två exteriördomare om att få bli Honnörsdomare. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan och välkomnar Tord Instedt och Rolf Lundman som 
Honnörsdomare samt tackar de båda för ett långt och gott arbete som exteriördomare. 
 
DK föreslår CS att utse Rolf Norstedt och Christer Jernhake till Honnörsdomare. 
 
 
 
§ 114 Ansökningar beträffande överflytt av allrounddomare från annat FCI-land 
 
Ordföranden informerade om att en ansökan från Bo Skalin och Natalja Nekrosiene, båda 
numera bosatta i Sverige, om att få bli överförda från Finland respektive Litauen till SKKs 
domarregister, inom kort kommer komma upp hos DK för handläggning. 
 
DK tog del av ordförandens information och med den som bakgrund beslutades att 
rekommendera CS att bevilja ansökan om överflytt av allrounddomarauktorisation för Bo 
Skalin och Natalja Nekrosiene till SKKs domarregister. 
 
 
 
§ 115  Domarutbildning – Vidare utbildning  
 
En ansökan om att få utöka sitt rasregister fanns från Petra Junehall. Aktuell domare har 
ansökt i november 2011 hos Svenska Spaniel och Retrieverklubben om att få utbilda sig på 
amerikansk cocker spaniel och welsh springer spaniel men har ännu inte fått något svar trots 
påminnelse från domaren samt SKKs kansli. 
 
DK beslutade att bevilja Petra Junehalls ansökan om att få utbilda sig på ovanstående raser. 
DK påpekar att Specialklubbar ska svara SKKs kansli/domare senast tre månader efter att 
ansökan skickats in. 
 
 
En ansökan fanns från Liz-Beth Liljeqvist om att få vidareutbilda sig på chodsky pes. 
DK diskuterade frågan då chodsky pes är en ny, numerärt liten ras. De domare som ska ha 
elev/aspirant på en ras ska själva ha dömt rasen minst fem gånger, vilket är svårt med nya, 
numerärt små raser.  
 
DK beslutade att bevilja Liz-Beth Liljeqvist följdauktorisation på chodsky pes. 
 
 
Ett ärende fanns beträffande en exteriördomares elevtjänstgöring på dansk-svensk 
gårdshund vid deras specialutställning den 4 – 5 augusti 2012. Antalet hundar uppgick till 
över 80 och dispens skulle ha sökts hos DK för att få tjänstgöringen godkänd att genomföras, 
vilket inte gjorts. 



 
DK beslutade att aktuell domare får räkna tjänstgöringen som passiv elevtjänsgöring. 
En ansökan fanns från Annica Uppström om att få dispens för att tidigarelägga sin 
vidareutbildning som exteriördomare. 
 
DK beslutade att avslå dispensansökan. 
 
 
En fråga fanns från utbildningsavdelningen beträffande en exteriördomare som 
vidareutbildat sig på fler raser än två vid utställningen i Askersund. Utbildningsavdelningen 
hittar ingen uppgift på att DK/VU har beviljat dispens. 
 
DK beslutade att domaren enbart får tillgodoräkna sig två av raserna. DK påpekar att 
dispenser i efterhand inte beviljas. 
 
 
För kännedom fanns lista över examinationer och elev-/aspiranttjänstgöring hittills under 
2012 
 
 
 
§ 116  Domarutbildning – Examinatorer 
 
En skrivelse fanns från Svenska Klubben för Engelsk Bulldog med önskemål om att få ta bort 
allrounddomare från deras aspirantdomarlista och istället namnger de som ska stå som 
examinatorer/aspirantdomare. 
 
DK beslutade enligt klubbens önskemål. Ny aspirantdomarlista gäller från och med 6 
september 2012. 
 
 
 
§ 117  Domarutbildning – Avslag av utökat rasregister 
 
För kännedom fanns avslag beträffande ansökan om vidareutbildning från specialklubbar. 
 
 
 
§ 118  Domarutbildning – Kvalitetssäkring av aspirantdomare 
 
DK har fått ett uppdrag från CS, efter en skrivelse från Göran Bodegård där han uttryckt 
missnöjde över de rutiner som för närvarande finns för att utse aspirantdomare. DK uppdras 
därför 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. 
 



DK har diskuterat denna fråga grundligt genom åren och ser ingen anledning att ändra 
reglerna. Det är specialklubbarna som förfogar över listan med 
aspirantdomare/examinatorer. Minst tio aspirantdomare/examinatorer ska finnas på listan 
annars lägger DK till ”svenska gruppallrounders”. DK påpekar att det går att söka dispens hos 
respektive specialklubb för att få agera som aspirantdomare/examinator, efter ansökan om 
dispens meddelar specialklubben SKK sitt beslut. 
 
 
 
§ 119  Domarutbildning – Övrigt 
 
För kännedom fanns en sammanställning av en djupintervju med tre domare som gick 
preparandkursen 2010. Intervjun har gjorts i samband med en utvärdering av mentorskapet. 
DK konstaterar att de behöver se över riktlinjerna hur mentorer ska jobba. Dessa ska vara 
klara och delges på nästa möte med mentorerna. 
 
DK beslutade att bjuda in till en mentorträff den 5 mars 2013, kl 17.00 på SKKs kansli i 
Spånga. Beslutades vidare att alla mentorer på listan ska bjudas in. Uppdrogs till kansliet att 
skicka inbjudan. 
 
 
 
§ 120  Preparandkursen 2013 
 
För eventuell justering fanns ”Anmälan/Frågeformulär inför SKKs Domarpreparandkurs 2013 
5 – 10 maj”. 
 
DK gick igenom blanketten och efter några små justeringar godkändes den. 
 
 
Utbildningsavdelningen informerade att 26 deltagare har anmält sig till den centrala kursen i 
”Anatomi samt Regler och bedömning för blivande exteriördomare”. Kursen hålls den 21 – 
23 september 2012. På grund av få anmälningar har DK/VU beslutat att ställa in den andra 
utannonserade kursen 28-30 september. 
 
Beslutades att i uttagningsgruppen inför preparandkursen ingår Carl-Gunnar Stafberg, Nina 
Karlsdotter, Karl-Erik Johansson samt Kenneth Eliasson. 
 
DK diskuterade upplägget vid examinationstillfället på kommande preparandkurs. Uppdrogs 
till samtliga ledamöter att fundera över detta till DKs möte i november. 
 
 
 
§ 121 Allrounddomarutbildning 
 
DK diskuterade CS uppdrag att till CS möte i november komma in med förslag på domare 
som eventuellt kan vara aktuella för en allrounddomarutbildning. 



DK beslutade att ha ett extra möte den 27 september för att enbart jobba med denna fråga. 
 
 
 
§ 122 Domarfrågor – Bedömning 
 
En skrivelse fanns från utställare av rasen petit brabancon SE12867/2011 Griffmakers Crazy 
in Love vid Nordskånska Kennelklubbens utställning i Hässleholm den 20 maj 2012. 
Skriftställarna önskar få resultatet ”disqualified” struket då de anser att domaren inte 
behandlat hunden korrekt vid bedömningen. 
 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande. DK beslutade att priset ska kvarstå. Vidare 
påpekar DK att utställarna skulle ha lämnat in en protest till bestyrelsen på utställningen om 
de ansåg att domare inte uppträtt korrekt vid bedömningen. Därefter lades skrivelsen till 
handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från utställare av rasen schnauzer, svart S44714/2009 Scandal Bauty’s 
Otard och S44715/2009 Scandal Beauty’s Opus One vid Stockholms Kennelklubbs utställning 
i Vallentuna den 26 – 27 maj 2012. Utställarna anser att domare felaktigt tilldelat hundarna 
”disqualified” då mätningen enligt utställarna inte skedde korrekt. 
 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande och ser inte att domaren har agerat fel 
utifrån standarden. DK påpekar också att utställarna borde ha protesterat hos bestyrelsen på 
utställningen om de ansett att något fel har begåtts under bedömningen. Därefter lades 
skrivelsen till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen chihuahua, långhår SE 45740/2011 QS 
Unicamor Terego vid Svenska Dvärghundklubbens utställning i Borås den 30 juni 2012. 
Utställaren önskar få priset ”disqualified” struket då denne anser att domaren inte 
behandlat hunden korrekt vid bedömningen och därför har hunden reagerat med att morra 
åt domaren. 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterar att en hund som morrar åt domaren ska tilldelas 
”disqualified. DK vill dock påpeka att domaren trots detta skulle ha skrivit en kritik på 
hunden. Därefter lades skrivelsen till handlingarna 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen eurasier SE64479/2010 Järpéns Puppies 
Demeter vid Wästmanlands Kennelklubbs utställning i Köping den 21 – 22 juli 2012. 
Utställaren anser att hon inte fått en korrekt bedömning av domaren och önskar få 
resultatet KEP struket. 
 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande och beslutade att skrivelsen lämnas utan 
åtgärd. DK påpekar dock att utställaren borde ha protesterat hos bestyrelsen på 
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utställningen om denne ansett att något fel har begåtts vid bedömningen. Därefter lades 
skrivelsen till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen chinese crested dog SE45147/2010 Neddies 
Adorable Alram vid Värmlands Kennelklubbs utställning i Ransäter den 28 – 29 juli 2012. 
Domaren har tilldelat hunden priset ”disqualified” på grund av storleken. Utställaren önskar 
få priset struket då det 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 storleken 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. 
 
 
Flera skrivelser fanns från utställare av rasen collie, långhårig SE 39988/2010 Flambird’s Blue 
Secret Love, S52349/2006 Cordylines Still High Commander, SE23570/2010 Cordylines Bang-
A-Bomerang, S30110/2004 Fancymore Make a Wish och S43387/2006 Cronys Magic in the 
Mist vid Skellefteå Brukshundklubbs utställning i Skellefteå den 12 augusti. Domaren har 
tilldelat hundarna ”disqulified” med hänvisning till att canintänder i underkäken går upp i 
gommen. 
 
DK tog del av skrivelserna och finner inte underlag nog som påvisar något annat än 
hundägarnas synpunkter på bedömningen. Det domaren har beskrivit i kritikerna är en 
abnormitet och ska tilldelas priset ”disqualified”. DK påpekar dock att utställarna borde ha 
protesterat hos bestyrelsen på utställningen om de ansett att något fel har begåtts vid 
bedömningen. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare med en frågeställning angående hur bettfel ska bedömas 
på utställning samt en fråga beträffande överklagan av resultat. 
 
DK konstaterar att graden av bettfelet och vad som står i standarden avgör priset. En 
abnormitet ska alltid ge priset ”disqualified”. Överklagan av resultat på utställningen ska 
alltid göras hos bestyrelsen på plats innan utställningens slut. Därefter lades skrivelsen till 
handlingarna. 
 
 
 
§ 123 Domarfrågor – Uppträdande 
 
En skrivelse fanns från Svenska Bostonterrierklubben beträffande domaren vid deras 
utställning den 19 maj 2012. Klubben har mottagit reaktioner från utställarna på att 
domaren har krävt att hundarna ska stå kvar i ringen i gassande sol under långa tider i 
väntan på bedömning. 
 



DK beklagar det inträffade men påpekar att det de facto är domaren som bestämmer i 
ringen. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
Flera skrivelser fanns från utställare på Södra Norrbotten kennelklubbs utställning i Piteå den 
19 – 20 maj 2012. Utställarna har känt sig kränkta av domarens sexistiska uttalanden samt 
hårdhänta behandling av hundarna i ringen. 
 
DK tog del av skrivelserna, arrangörens samt ringsekreterarnas yttranden och beslutade att 
skicka en skrivelse om händelserna till domarens hemlands kennelklubb. Därefter lades 
skrivelsen till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från en svensk utställare som varit i Norge och ställt ut för en svensk 
exteriördomare. Utställaren har upplevt att domaren har varit mycket otrevlig i ringen mot 
utställarna. 
 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande och beklagar att utställaren har upplevt att 
denne blivit dåligt bemött av domaren. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
 
§ 124 Domarfrågor – Avtal 
 
En skrivelse fanns från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar beträffande en inbjuden 
domare som brutit sitt kontrakt utan giltig orsak. 
 
DK beslutade att bordlägga ärendet tills yttrande från domaren har kommit in. 
 
 
 
§ 125 Raskompendier 
 
Följande raskompendier har granskats och godkänts podenco canario, podenco ibicenco, 
podengo portuguese, cirneco dell’etna, faraohund, afghanhund, saluki, azawakh och sloughi. 
Bidrag kommer att betalas ut när två exemplar alternativ ett digitalt exemplar av 
raskompendiet på respektive ras kommit in till SKKs kansli. 
 
Anmäldes att följande raskompendier har kommit in för granskning sedan förra mötet; rysk 
svart terrier. Sedan tidigare utsedda granskare är Nina Karlsdotter och Karl-Erik Johansson. 
 
 
 
§ 126 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar – SRD 
 
För kännedom fanns förslag på punkter från SRD-K till DKs och SRD-Ks gemensamma möte 
den 27 september. 



DK önskar även att en punkt angående skrivningen om hörntänder ska finnas med på 
dagordningen. 
 
 
 
§ 127 Resestipendium 
 
Två ansökningar om resestipendium fanns för handläggning. 
 
DK beslutade att bevilja Åke Cronander ett resestipendium på 5 000 kr för att delta på en 
domarkonferens den 1 – 2 december 2012 med Finska Kennelklubben och Finska 
Beagleklubben som arrangör. Raserna som kommer att behandlas på konferenserna är finsk 
stövare, estnisk stövare, rysk stövare och beagle. 
 
DK beslutade att bevilja Jan-Erik Ek ett resestipendium på 5 000 kr för att studera terrier vid 
Terrierutställningen Montgomery i Pennsylvania, USA, den 6 oktober 2013. 
 
Stipendiet betalas ut i efterskott efter att DK fått tagit del av samt godkänt ovanstående 
domares reseberättelser. 
 
 
 
§ 128 Övriga skrivelser 
 
En ansökan fanns om generell dispens att få visa sin partners icke ägda men uppfödda 
hundar vid enstaka tillfällen på officiella utställningar. 
 
DK diskuterade ansökan ingående och beslutade att avslå ansökan. 
 
 
 
§ 129 Redovisning av DK/VU 
 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- bevilja Boo Lundström dispens att döma sex (6) hovawart vid Ölands 
Brukshundklubbs  utställning den 15 juli 2012 i Borgholm, trots att auktorisation inte 
innehas för rasen. 

 
- bevilja Marina Bengtson dispens att döma en (1) långhårig vorsteh vid Svenska 

Vorstehklubbens utställning den 4 augusti 2012 i Åkers Styckebruk, trots att 
auktorisation inte innehas för rasen. 

 
- bevilja Göran Fastén dispens att döma fyra (4) american foxhound vid Svenska 

Stövarklubbens utställning den 5 augusti 2012 i Orsa, trots att auktorisation inte 
innehas för rasen. 
 



- bevilja Ulf Wall dispens att döma en (1) russkaja gontjaja och en (1) dunkerstövare 
vid Svenska Stövarklubbens utställning den 11 augusti 2012 i Bredsele, trots att 
auktorisation inte innehas för rasen. 

 
- bevilja Stig Brännvall dispens att döma en (1) estlandsstövare vid Svenska 

Stövarklubbens utställning den 12 augusti 2012 i Kalix, trots att auktorisation inte 
innehas för rasen. 

 
 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Hans Almgren australian kelpie 
 beagle 
 cocker spaniel 
 samojedhund 
 
Ingrid Andersson russkaja gontjaja 
 
Johan Andersson shih-tzu 
 
Bengt-Åke Bogren italiensk vinthund 
 
Christina Daniels nova scotia duck tolling retriever 
 
Anne-Chaterine Edoff australian cattledog 
 polski owczarek nizinny 
 rottweiler 
 grönlandshund 
  
Rose-Marie Emery norsk lundehund 
 
Nicklas Eriksson galgo espanol 
 skotsk hjorthund 
 
Svante Frisk bearded collie 
 mastiff 
 
Marie Gadolin basenji 
 podenco ibicenco 
 
Morgan Granander american stafforshire terrier 
 cairnterrier 
 norfolk terrier 
 skyeterrier 
 staffordshire bullterrier 
 cavalier king charles spaniel 
 



Arvid Göransson alpenländische dachsbracke 
 bayersk viltspårhund 
 
Jan Herngren pinscher 
 
Ann-Christin Johansson japansk spets 
 
Börje Johansson nederlandse kooikerhondje 
 perro de agua espanol 
 irländsk vattenspaniel 
 
Martin Johansson norsk buhund 
 
Mats Jonsson eurasier 
 perro sin pelo del peru 
  
Charlotte Laning Vrethammar lhasa apso 
 
Liz-Beth C Liljeqvist pyreneisk mastiff 
 
Charlotta Mellin airedaleterrier 
 irländsk terrier 
 lakelandterrier 
 welshterrier 
 strävhårig foxterrier 
 
Jens Myrman collie, korthårig & långhårig 
 
Ewa Nielsen drever 
 
Sara Nordin clumber spaniel 
 pekingese 
 
Marie Nylander dunkerstövare 
 gotlandsstövare 
 smålandsstövare 
 russkaja gontjaja 
 schweiziska stövare (berner/jura/luzerner/schwyzer) 
 
Carl-Magnus Olofsson engelsk setter 
 gordonsetter 
 pointer 
 
Helena Peterzéns australisk terrier 
 
Cindy Pettersson faraohund 
 



Gunilla Sandberg polski owczarek nizinny 
 
Gunilla Skallman leonberger 
 american staffordshire terrier 
 
Lena Stålhandske affenpinscher 
 american staffordshire terrier 
 skotsk terrier 
 
Jahn Stääv whippet 
 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Johan Andersson tibetansk spaniel 
 
Benny Blid von Schedvin engelsk springer spaniel 
 welsh springer spaniel 
 
Bengt-Åke Bogren irländsk varghund 
 
Åke Cronander isländsk fårhund 
 
Anette Edlander bearded collie 
 jack russell terrier 
 
Morgan Granander sealyhamterrier 
 
Catharina Hasselgren american staffordshire terrier 
 staffordshire bullterrier 
 
Jan Herngren amerikansk cocker spaniel 
 
Ann-Charlotte Hillberger airedaleterrier 
 
Ann-Christin Johansson berner sennenhund 
 borderterrier 
 faraohund 
 västgötaspets 
 
Börje Johansson golden retriever 
 
Eva Liljekvist  Borg siberian husky 
 nova scotia duck tolling retriever 
 bostonterrier 
 
Bertil Lundgren basset hound 



 
Aina Lundmark lancashire heeler 
 
Charlotta Mellin sealyhamterrier 
 
Ewa Nielsen schapendoes 
 shetland sheepdog 
 irish softcoated wheaten terrier 
 kerry blue terrier 
 cavalier king charles spaniel 
 mops 
 boxer 
 
Gunilla Sandberg afghanhund 
 
Torbjörn Skaar irish softcoated wheaten terrier 
 
Lena Stålhandske australisk terrier 
 cairnterrier  
 irish softcoated wheaten terrier 
 west highland white terrier 
 
Per Svarstad pudel 
 
Jan Törnblom shetland sheepdog 
 
Anita Whitmarsh lancashire heeler 
 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Carina Andersson Rapp dvärgschnauzer 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson alaskan malamute 
 
Jeanett Lemmeke dvärgschnauzer 
 
Sofie Lönn saluki 
 
Susanne Swedjebrink dvärgpinscher 
 
Åsa Thunqvist schapendoes 
 (1:a auktorisation = ny domare) schipperke 
 
Monica Vikner Stafberg släthårig foxterrier 
 
 



§ 130 Pågående ärenden 
 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
 
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats: 
Nr 2/2012 
§ 52 Genomföra en djupintervju med två av preparanderna från 2010 års 

preparandkurs. 
 
 Klart enligt § 119 i protokollet. 
 
Nr 3/2012 
§ 83 Granska information från Rasklubben för Portugisisk Vattenhund för att sedan 

ta beslut om de får ha den som bilaga till sitt raskompendium. 
 
 Nina Karlsdotter har granskat informationen och det strider inte mot 

rasstandarden eller raskompendiet. DK beslutade att klubben får ha 
informationen som bilaga till raskompendiet. 

 
 
 
§ 131 Resultatrapport 
 
Resultatrapport för juli 2012 genomgicks och lades därefter till handlingarna. 
 
 
 
§ 132 Protokoll / information från FCI 
 
För kännedom fanns FCI cirkulär: 
 

- 42/2012 med information från Kennel Club de Chile med hänvisning till tidigare 
cirkulär 17 och 27/2012 att Deborah Lewin Hermosillas avstängning har ändrats till 
att enbart gälla för en period av ett år (från 9 september 2011 till 9 september 2012) 

 
- 43/2012 med information från Korea Kennel Federation (KKF) med hänvisning till 

tidigare cirkulär 19/2012 att Han Chul Kangs avstängning som medlem och domare 
har lyfts sedan 13 juni 2012. 
 

- 46/2012 med information från Japan Kennel Club att Chie Ejima och Hisayoshi 
Kadowaki har stängts av som medlemmar och domare under en period av fem år 
(från 24 juli 2012 till 24 juli 2017) 
 

- 48/2012 med ändrade ”Reuglations for FCI Dog Shows på engelska som godkändes av 
FCI General Committee i samband med deras möte i Wien i april 2012. De ändrade 
reglerna gäller från och med 1 januari 2013. Observera också att de nya reglerna inte 
kan ändras under en period av 5 år, dvs fram till 31 december 2017. De uppdaterade 



”FCI Regulations for Show Judges” (se det ändrade ”Appendix to the regulations for 
Dog Shows and the Regulations for Show Judges of the FCI) bifogas också cirkuläret. 
 

DK beslutade att reglerna ska skickas till samtliga svenska exteriördomare. 
 

- 51/2012 med information från Slovenská Kynologická Jednota att Milan Mlynarcik är 
avstängd som internationell FCI domare tills vidare. 

 
 
För kännedom fanns protokoll från FCI Europe Section General Committees möte den 25 
april 2012 på Münchens Flygplats, Tyskland. 
 
 
 
§ 133 Protokollsutdrag från CS 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/CS sammanträden den 12 juni 2012; 
 

- §64 Föregående protokoll nr 2/2012 
§34 Protokoll SKK/DK nr 1-2012, a) DKs revidering av ”Regler och riktlinjer för 
utbildning av exteriördomare”, 2.2 Allmänna riktlinjer och ansökan om utökning av 
rasregister 
Carl-Gunnar Stafberg, ordförande i Domarkommittén, önskade ta upp frågan om 
tidpunkt när en domare kan påbörja utökning av sitt rasregister. I DKs förslag står i 
dagsläget tre år. Flera propåer har dock framförts om att sänka tidpunkten till två år. 
 
CS diskuterade frågan ingående och beslutade att utökning av rasregister kan 
påbörjas tidigast två år efter auktorisation som domare. 

 
DK tog del av beslutet. 
 
 

- §69 Protokoll SKK/UtstK nr 3/2012 
Övrigt 
På förekommen anledning förde CS en diskussion rörande processen för hur en icke 
svensk allrounddomare ansöker om att bli svensk domare. 
 
CS fann ingen anledning av att ändra på nuvarande ordning där SKKs Domarkommitté 
är den instans som hanterar dessa ärenden och lämnar förslag till CS för slutligt 
beslut. 
 
CS diskuterade möjligheten att arrangera en specialutbildning för kommande 
allrounddomare som gjordes för några år sedan, med gott resultat. 
 
CS beslutade uppdra till DK att inventera fördelningen av domare inom de olika 
rasgrupperna och lämna förslag på eventuellt lämpliga personer att ingå i den 
föreslagna utbildningen. DKs förslag redovisas till CS möte i november. 



DK noterade uppdraget. 
 
 
 
§ 134 Protokoll från Utställningskommittén 
 
För kännedom fanns Utställningskommitténs (UtstK) protokoll från mötet den 23 maj 2012. 
 
 
 
§ 135 Beslut om 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. 
 
 
 
§ 136 Mötets avslutande 
 
Vice ordföranden tackade för ett bra möte och förklarade mötet därefter för avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Carl-Gunnar Stafberg §§ 104 - 121  Kenneth Eliasson 
 
 
 
Nina Karlsdotter §§ 122 - 136 
 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 


