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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté torsdag 
2013-09-19. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Kenneth Eliasson (§§ 117- 
146), Magnus Hagstedt, Karl-Erik Johansson, Bo Wallin 

Adjungerade:  

Kjell Svensson, Ulrika Henriksson 
 

Protokoll 

Pia Wahlström 
 
 
 

§117 Sammanträdet öppnas 

 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat. 
 
 

§118 Val av justerare 

 
Kenneth Eliasson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

 

§119 Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställdes. 
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§120 Föregående protokoll 

 
DKs protokoll nr 3/2013 godkändes och lades till handlingarna efter ett tillägg av ett 
uppdrag till Bo Wallin och Nina Karlsdotter att sammanställa presentationerna av de 
svenska raserna som FCI begärt att få för att kunna användas i domarutbildningssyfte. 
 
 

§121 Redovisning av arbetsgrupper 

 
a) Seminarium för lärare i ”Grundkurs i anatomi och bedömning” 

 
Nina Karlsdotter informerade att ett förberedande möte inför seminariet 
kommer att hållas i samband med DKs nästa möte, som har flyttats fram en dag 
till den 5 november 2013. 

 
DK noterade informationen. 
 
 

b) ”PM om framtidens domarkonferenser” 
 
För kännedom fanns det PM som DK arbetat fram tillsammans med SRD-K på 
begäran av CS.  
 
PM:et ligger som underlag för det beslut som ska tas på Kennelfullmäktige (KF) 
beträffande framtidens domarkonferenser. Det är även underlag för den ”work 
shop” som hålls på fredag kvällen innan KF där Göran Bodegård och Carl-
Gunnar Stafberg har ansvaret för genomförandet. 

 
DK noterade informationen. 
 
 

c) Nya domaravtal 
 
För synpunkter fanns de nyframtagna domaravtalen. 

 
Beslutades att fastställa avtalen efter några små redaktionella ändringar. 
 
Diskuterades om SKKs Domaretiska regler även ska gälla för utländska domare som är i 
Sverige och dömer. 
 
Beslutades att SKKs Domaretiska regler även gäller för utländska domare vid 
domaruppdrag i Sverige. Uppdrogs till kansliet att översätta reglerna till engelska. 
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§122 Domarkonferenser – Ansökan om domarkonferens 2016 

 
Ansökan fanns från åtta specialklubbar om att få arrangera bidragsberättigad 
exteriördomarkonferens under 2016, varav två ansökningar rör gemensam konferens 
för två respektive tre specialklubbar. 
DK beslutade att bevilja ansökan enligt följande; 
 
Svenska Berg- och Herdehundsklubben, 1 – 2 oktober 2016, på raserna pyreneisk 
mastiff, kuvasz, maremmano abruzzese, slovenský cuvac, juzjnorusskaja ovtjarka, 
kaukasisk ovtjarka, sredneasiatskaj ovtjarka, st bernhardshund, pyrenéerhund, cane 
corso och dogue de bordeaux. 
 
Svenska Bassetklubben, Svenska Beagleklubben och Svenska Dreverklubben. 
 
DK önskar omgående få in förslag på konferensdatum och ser att en helg i februari 
2016 ska utses. 
 
Svenska Älghundsklubben och Specialklubben för Skällande Fågelhundar, under 
förutsättning att alla raskompendier är godkända av DK i god tid före konferensen, på 
raserna jämthund, norsk älghund, grå (gråhund), svensk vit älghund, hälleforshund, 
karelsk björnhund, norsk älghund, svart, östsibirisk lajka, västsibirisk lajka, rysk-
europeisk lajka, finsk spets och norrbottenspets. 
 
DK önskar omgående få in förslag på konferensdatum och ser att en helg i mars 2016 
ska utses. 
 
 
Svenska Stövarklubben, på raserna schillerstövare, hamiltonstövare, smålandstövare, 
lucernerstövare, schwyserstövare, gotlandstövare, dunkerstövare, russkaja gontjaja, 
american foxhound samt eventuellt de övriga norska raserna och vid tillräcklig 
registrering även övriga raser upptagna i Svenska Stövarklubbens rasansvar. 
 
DK önskar omgående få in förslag på konferensdatum och ser att en helg i april 2016 
ska utses. 
 
 
DK beslutade att avslå Svenska Brukshundklubbens ansökan med motiveringen att 
konferenserna på föreslagna raser ligger för tätt i tid samt att frågan beträffande 
eftersläpande raskompendier från tidigare konferenser inte är helt utredd ännu. 
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§123 Domarkonferenser – Redovisning av domarkonferens 

 
För godkännande fanns protokoll och ekonomisk redovisning från Fågelhundarnas 
Arbetsutskotts (FA) konferens den 20 – 21 april 2013 i Jönköping. 
 
DK beslutade att godkänna protokollet och den ekonomiska redovisningen med 
påpekande att riktmåttet på gordon setter ska skrivas in i protokollet. Därefter kan 
utbetalning av konferensbidraget ske. 
 
 

§124 Domarkonferenser – Generell Domarkonferens 2018 

 
För kännedom fanns brev, som gått ut till samtliga svenska exteriördomare, med 
information om att CS beslutat att arrangera nästa Generella Domarkonferens den 25 
– 26 februari 2018. 
 
DK noterade informationen. 
 
 

§125 Ansökningar beträffande gruppallroundutbildning 

 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare har kommit från Eva Nielsen. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för Eva Nielsen. 
DK beslutade att utse Nina Karlsdotter till handledare. 
DK beslutade ge i uppdrag till handledaren att diskutera med den sökande vilken 
grupp hon bör börja med. 
 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare har kommit från Mats Jonsson. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för Mats Jonsson. 
DK beslutade att utse Nina Karlsdotter till handledare. 
DK beslutade ge i uppdrag till handledaren att diskutera med den sökande vilken 
grupp han bör börja med. 
 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare har kommit från Bertil Lundgren. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för Bertil Lundgren. 
DK beslutade att utse Bo Wallin till handledare. 
DK beslutade ge i uppdrag till handledaren att diskutera med den sökande vilken 
grupp han bör börja med. 
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Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 9 har kommit från Jahn 
Stääv. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för grupp 9 för Jahn 
Stääv. 
DK beslutade att utse Carl-Gunnar Stafberg till handledare. 
 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 8 har kommit från Benny 
Blid von Schedvin. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för grupp 8 för Benny 
Blid von Schedvin. 
DK beslutade att utse Karl-Erik Johansson till handledare. 
 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 7 har kommit från Arvid 
Göransson 
 
DK beslutade att utse Kenneth Eliasson till handledare som uppdrogs reda ut, i samråd 
med den sökande, om inte redan kraven för en ansökan för 
gruppallroundauktorisation har uppfyllts. 
 
 

§126 Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation 

 
En ansökan har kommit från Eva Nielsen med ansökan om gruppallroundauktorisation 
för grupp 5 och 10. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
En ansökan har kommit från Liz-Beth C Liljeqvist med ansökan om 
gruppallroundauktorisation för grupp 1 och 2. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
En ansökan har kommit från Jahn Stääv med ansökan om gruppallroundauktorisation 
för grupp 1. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
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En ansökan har kommit från Eva Liljekvist-Borg med ansökan om 
gruppallroundauktorisation för grupp 9 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
 

§127 Ansökningar beträffande följdauktorisation 

 
En ansökan har kommit från Jens Myrman med ansökan om följdauktorisation för 
raserna podenco ibicenco, podenco canario, podengo portogese, azawakh, chart polski 
och galgo español. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
En ansökan har kommit från Jahn Stääv med ansökan om följdauktorisation för raserna 
ceskoslovensky vlcak och saarloos wolfhound. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
 
En ansökan har kommit från Eva Nielsen med ansökan om följdauktorisation för 
raserna american foxhound, foxhound, posavski gonic, plott, bluetick coonhound, 
ceskoslovensky vlcak, saarlos wolfhound, aidi, broholmer och perro dogo mallorquin/ca 
de bou. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
 

§128 Ansökningar beträffande honnörsdomarskap 

 
Ansökan fanns från Karin Grönwall om att få bli Honnörsdomare. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan och välkomnar Karin Grönwall som Honnörsdomare 
samt tackar henne för ett långt och värdefullt arbete i sin domargärning. 
 
 
Ansökan fanns från Monica Wall om att få bli Honnörsdomare. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan och välkomnar Monica Wall som Honnörsdomare 
samt tackar henne för ett långt och värdefullt arbete i sin domargärning. 
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§129 Domarutbildning 

 
a) Avrapportering, diskussion kring gruppallroundutbildningen 

 
Ledamöterna diskuterade utbildningsprogrammets upplägg, erfarenheter samt 
synpunkter och frågeställningar som inkommit. 
Förtydligades att domare i utbildningsprogrammet; 

 ska utbilda sig på en grupp i taget. 

 har rätt att göra elevtjänstgöringar på raser i andra grupper, men 
får inte göra aspiranttjänstgöring eller examination på ras i annan 
grupp när fastställd utbildningsplan för en grupp finns. 

 måste vara färdiga med sin aktuella utbildning för att kunna söka 
nytt utbildningsprogram. 

 
Vidare konstaterades att; 

 DK ska ta beslut om slutförd utbildningsplan. 

 bara för att man är klar med sin utbildning behöver det inte 
betyda att man direkt blir auktoriserad som gruppallrounder då 
man även behöver erfarenhet för att döma raserna man är 
auktoriserad för. 

 det är tillåtet för domare som ingår i ett utbildningsprogram att 
ansöka hos respektive klubb om vidareutbildning för raser utanför 
utbildningsprogrammet. 

 
DK beslutade att stryka punkt 10 samt omformulera punkt 11 i ”Anvisningar för 
handledare”. 
 
Uppdrogs till Nina Karlsdotter att ta fram en mall på ett ”avtal” mellan 
handledare och domare. 

 
 

b) Ansökan om examinationsdag på engelsk setter och pointer 
 
En ansökan fanns från ”Domare i väst” om att få anordna en examinationsdag 
på engelsk setter och pointer. 

 
DK beslutade att en examinationsdag för engelsk setter och pointer ska arrangeras. 
Utsåg Bo Wallin till kontaktperson för examinationen samt uppdrogs till honom att i 
samråd med utbildningsavdelningen bestämma var och när examinationsdagen ska 
hållas. 
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c) Avslag för utökande av rasregister 

 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares 
ansökningar om utökning av rasregister. 
 

Konstaterade DK att SSRK på nytt inkommit försent med yttrande. 
 
 

d) Övrigt 
 
Redovisning av inlämnade synpunkter från svenska domare angående fältet 
”General information” i FCI Judges Directory fanns för beslut om fältet ska 
användas av SKK. 
 
DK beslutade, med de inlämnade synpunkterna som bakgrund, att fältet 
”General information” inte ska användas för svenska domare. 
 
 
För kännedom fanns lista över 2013 års preparanders mentorer. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
För kännedom fanns statistik beträffande examinationer och elev-
/aspiranttjänstgöringar per 2013-09-09. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
En förfrågan fanns från Jens Myrman om att få delta på seminarium för 
handledare i anatomi och bedömning som DK håller i november 2013. 
 
DK beslutade att lägga till Jens Myrman på listan över handledare samt bjuda in 
honom till seminariet. 
 
 
För kännedom fanns deltagarlistan för ”Presentationen på numerärt små raser” 
som kommer att hållas den 6 december i samband med Stockholm Hundmässa. 
 
DK noterade glädjande att det är god uppslutning till presentationen. 
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En överklagan fanns från Lars Adeheimer beträffande Svenska Spaniel- och 
Retrieverklubbens (SSRK) avslag på hans ansökan om att få vidareutbilda sig på 
golden retriever. 
 
DK beslutade att avslå överklagan och att SSRKs beslut kvarstår. 
 
 
En ansökan om att få tillgodoräkna sig en utbildning på fila brasileiro, vid 
Brasilianska Kennelklubben, som elevtjänstgöring fanns från Linda Näslund. 
 
DK beslutade att godkänna utbildningen som en elevtjänstgöring. 

 
 

§130 Domarfrågor – Domarens bedömning 

 
a) Fanns överklagan av domslut vid utställning i Österbybruk 2013-05-25, från 

ägaren till isländsk fårhund Ástavin Fjalar S63495/2005, gällande att domaren 
tilldelat hunden disqualified med hänvisning till att hunden har kroksvans. 
Hundägaren påpekar att kroksvans inte är ett diskvalificerande fel enligt 
standarden. 

 
DK beslutade att rekommendera UtstK att stryka priset med hänvisning till att det inte 
är ett diskvalificerande fel enligt standarden samt att det inte kan anses som en 
abnormitet. DK påpekar dock att hundägaren borde ha lämnat in en protest till 
bestyrelsen på utställningsplatsen enligt SKKs Utställnings- och championatregler 
punkt 21. 
 
 

b) Fanns överklagan av domslut vid utställning i Västerås 2013-04-27, från ägaren 
till boxern Mysslingens Elfrida SE58372/2011 gällande att domaren tilldelat 
hunden disqualified med hänvisning till att hunden enligt domaren har s k 
”tight lips”. Hundägaren bestrider att hunden ska vara behäftad med 
ovanstående fel. 

 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande och beslutade att priset ska kvarstå 
 
 

§131 Domarfrågor – DN ärenden 

 
Beslut fanns från SKK Disciplinnämnd (DN) 57/2013 gällande exteriördomare som 
tilldelats varning och meddelats registreringsförbud två år framåt för brott mot SKKs 
Grundregel 3:4.  
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DK förde en ingående diskussion och beslutade efter nogsamt övervägande att stänga 
av aktuell exteriördomare från och med 2013-10-15 och 12 månader framåt med 
hänvisning till SKKs domaretiska regler punkt 1 och SKKs policy och regler för 
disciplinära åtgärder avseende organisationens domare.  
 
 
Beslut fanns från SKK Disciplinnämnd (DN) 70/2013 gällande exteriördomare som 
tilldelats varning och meddelats registreringsförbud ett år framåt för brott mot SKKs 
Grundregel 1:1.  
 
DK förde en ingående diskussion och beslutade efter nogsamt övervägande att stänga 
av aktuell exteriördomare från och med 2013-10-15 och 6 månader framåt med 
hänvisning till SKKs domaretiska regler punkt 1 och SKKs policy och regler för 
disciplinära åtgärder avseende organisationens domare.  
 
Förklarades paragrafen för omedelbart justerad 
 
 

§132 Domarfrågor – Eventuella oegentligheter vid elevtjänstgöring 

 
Fanns Bestyrelserapport från Wästmanlands Kennelklubbs utställning i Västerås den 27 
– 28 april 2013 beträffande eventuella oegentligheter vid en elevtjänstgöring. 
 
DK tog del av Bestyrelserapporten samt yttrande från alla parter. DK beslutade att 
ogiltigförklara elevtjänstgöringen samt påtala att befintliga regler för elevtjänstgöring 
gäller. I övrigt inga åtgärder då ord står mot ord. 
 
 

§133 Domarfrågor – Överflytt av domarlicens från annat FCI-land 

 
En ansökan fanns från Dimitrios Antonopoulos, numera bosatt i Sverige, om att få bli 
överförd från Greklands kennelklubb till SKKs domarregister. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan och hälsar Dimitrios Antonopoulos välkommen som 
domare hos SKK. 
 
 

§134 Domarfrågor – Domares uppträdande mot funktionär och uppfödare 

 
Skrivelser fanns från Svenska Vorstehklubben samt en uppfödare av rasen vorsteh 
beträffande en exteriördomares anklaganden samt uppträdande mot aktuell 
uppfödare. 
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DK gick igenom de två skrivelserna samt domarens yttrande och konstaterar att aktuell 
domare uppträtt mindre lämpligt enligt SKKs Domaretiska regler. Beslutades att 
återsända skrivelserna och upplysa om möjligheten för skriftställarna att anmäla 
domaren till SKKs Disciplinnämnd. 
 
 

§135 Domarfrågor – Kvalitetssäkring av domare 

 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson ställde en fråga beträffande 
kvalitetssäkring av domare. 
 
DK diskuterade frågeställningen ingående och DK anser att frågan är utredd i och med 
att den tidigare arbetsgruppen lämnat sina synpunkter till CS. 
 
 

§136 Raskompendier 

 
a) Svenska Älghundklubbens raskompendier 

 
Diskuterades vilka åtgärder SÄK behöver göra med sina raskompendier för att 
kunna avsluta 2009 års domarkonferens samt inför en kommande konferens. 

 
DK beslutade att SÄK innan nästa exteriördomarkonferens utarbetar nya 
raskompendier för lajkaraserna på grund av att de har fått en reviderad standard 
sedan förra konferensen. Övriga rasers kompendier ska justeras enligt granskarnas 
direktiv. 
 
 

b) Nyinkomna och godkända raskompendier 
 
Anmäldes att raskompendierna för bouvier des flandres, welsh corgi cardigan, welsh 
corgi pembroke och lancashire heeler är godkända, varpå bidrag kan betalas ut när 
kansliet erhållit två pappersexemplar eller ett digitalt exemplar. 
 
 

§137 Särskilda rasspecifika domaranvisningar - SRD 

 
Fanns skrivelse från utställare av rasen engelsk bulldogg beträffande domares 
bedömning av rasen utifrån SRD perspektivet. Fanns även svar till skriftställaren från 
SRD-Ks sekreterare. 
 
DK beslutade att ställa sig bakom SRD-Ks svar och fann därmed skrivelsen besvarad. 
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§138 Övriga skrivelser 

 
a) Reseberättelser 

 
Reseberättelse fanns från Lars Adeheimers resa till England för att studera golden 
retriever vid The Golden Retriever Club Centenary 1913 – 2013 i Cirencester. 
 
DK beslutade att godkänna reseberättelsen varvid utbetalning om 5 000 kr kan ske. 
 
 
Reseberättelse fanns från Liz-Beth C Liljeqvists resa till Tyskland för att studera tysk 
schäferhund vid ”Bundessiegerzuchtschau” i Kassel. 
 
DK beslutade att godkänna reseberättelsen varvid utbetalning om 5 000 kr kan ske. 
 
 

b) Ansökan om domarstipendium 
 
En ansökan om resestipendium fanns från Christina Daniels för att besöka 
Montgomery utställningen i USA, den 3 – 7 oktober, för att studera terrier. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om 5 000 kr som utbetalas efter att reseberättelse 
inkommit och godkänts av DK. 
 
 

c) Skrivelse från Tjeckiska Kennelklubben 
 
För kännedom fanns skrivelse från Tjeckiska Kennelklubben beträffande domaren Karel 
Horak med information om att han stängts av från att döma utanför Tjeckien under 
perioden 1 januari – 31 december 2014. 
 
DK noterade informationen. 
 
 

§139 Redovisning av DK/VU 

 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- godkänna Liz-Beth C Liljeqvists utbildningsplan för grupp 1 
- bevilja Liz-Beth C Liljeqvists ansökan om utökning av rasregister med border 

collie 
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- bevilja Hans Almgren dispens att döma 5 st silky terriers på North of the 

Harbour Dog Show i New South Wales, Australien, 2013-07-21, trots att 
auktorisation inte innehas. 

- bevilja Annmarie Maeland dispens att döma 3 st rysk svart terrier vid Skurups 
BKs utställning, 2013-08-25, trots att auktorisation inte innehas. 

- bevilja Lars Adeheimer resestipendium för att studera golden retriever vid The 
Golden Retriever Clubs 100 års jubileumsutställning och jaktprov i England 
2013-07-12--14. 

 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Hans Almgren lapsk vallhund 
 
Johan Andersson labrador retriever 
 japansk spets  
 
Åsa Andersson pomeranian 
 
John Sigve Berg dansk-svensk gårdshund 
 
Bengt-Åke Bogren berger des pyrenées (à poil long + à face rase) 
 
Christina Daniels skyeterrier 
 norfolkterrier 
 norwichterrier  
 
Anette Edlander irländsk terrier 
 
Svante Frisk australian kelpie 
 australian shepherd 
 dogue de bordeaux 
 hovawart 
 
Morgan Granander irländsk terrier 
 bichon frisé 
 
Arvid Göransson hannoveransk viltspårhund 
 drentsche patrijshond 
 nova scotia duck tolling retriever 
 
Jan Herngren dansk-svensk gårdshund 
 curly coated retriever 
 shih-tzu  
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Henrik Härling afghanhund 
 skotsk hjorthund 
 
Sjoerd Jobse gordonsetter 
 
Ann-Christin Johansson irländsk röd och vit setter 
 spinone 
 ungersk vizsla 
 kleiner münsterländer 
Mats Jonsson curly coated retriever 
 golden retriever 
 nova scotia duck tolling retriever 
 
Charlotte Laning Vrethammar schapendoes 
 
Liz-Beth C Liljeqvist bouvier des flandres 
 old english sheepdog 
 australian kelpie 
 schipperke 
 gos d’atura catala 
 
Mats Lindborg shetland sheepdog 
 
Kjell Lindström basset hound 
 beagle 
 
Aina Lundmark dalmatiner 
 
Charlotta Mellin grand danois 
 grosser schweizer sennenhund 
 
Eva Nielsen norrbottenspets 
 finsk stövare 
 
Carl-Magnus Olofsson stabyhoun 
 
Tina Permo shetland sheepdog 
 
Helena Peterzéns yorkshireterrier 
 
Lena Rollmar nova scotia duck tolling retriever 
 
Dodo Sandahl russkiy toy (släth + långh) 
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Mia Sandgren tax 
 
Torbjörn Skaar boxer 
 staffordshire bullterrier 
 
Gunilla Skallman engelsk springer spaniel 
 
Lena Stålhandske dandie dinmont terrier 
 irish glen of imaal terrier 
 lakelandterrier 
 manchesterterrier 
 sealyhamterrier 
  
Kjell Svensson clumber spaniel 
 
Anna Uthorn dansk-svensk gårdshund 
 
Anita Whitmarsh basset hound 
 
Lars Widén affenpinscher 
 irländsk röd setter 
 
Annica Uppström lapsk vallhund 
 svensk lapphund 
 jämthund 
 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Johnny Andersson golden retriever 
 
Åsa Andersson bostonterrier 
 papillon/phalène 
 
Samuel Carlid pekingese 
 
Patrik Cederlöf russkiy toy (släth + långh) 
 
Anette Edlander shetland sheepdog 
 dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit) 
 schnauzer (p/s + sv) 
 
Anne-Chaterine Edoff amerikansk cocker spaniel 
 engelsk springer spaniel 
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 welsh springer spaniel 
 
Svante Frisk shar pei 
 
Morgan Granander chihuahua (kh + lh) 
 
Arvid Göransson flatcoated retriever 
 labrador retriever 
 
Henrik Härling dandie dinmont terrier 
 airedaleterrier 
 
Ann-Christin Johansson strävhårig vorsteh 
 stabyhoun 
 
Eva Jönsson engelsk springer spaniel 
 
Jens Karlsson labrador retriever 
 
Eva Liljekvist Borg american akita 
 basenji  
 
Liz-Beth C Liljeqvist briard 
 
Nina Lönner Andersson shetland sheepdog 
 flatcoated retriever 
 
Lisa Molin papillon / phalène 
 tibetansk terrier 
 
Eva Nielsen puli 
 strävhårig vorsteh 
 weimaraner (kh + lh) 
 griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon 
 
Johnny Nilsson leonberger 
 
Mikael Nilsson pomeranian 
Joakim Ohlsson shetland sheepdog 
 engelsk springer spaniel 
 pudel 
 
Cindy Pettersson chihuahua (kh + lh) 
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Lena Stålhandske dansk-svensk gårdshund 
  airedaleterrier 
  bedlingtonterrier 

bullterrier / miniatyrbullterrier (miniatyrbull via elev-

/aspiranttjg) 
  irländsk terrier 
  kerry blue terrier 
  norfolkterrier 
  norwichterrier 
  jämthund 
  norsk älghund, grå (gråhund) 
  welshterrier 
 
Jan Törnblom  bichon frisé 
 
Annica Uppström östsibirisk lajka 
 
Anna Uthorn  collie (kh + lh) 
  tysk spets (klein-/mittel-/grosspitz) 
  welsh corgi cardigan 
  welsh corgi pembroke 
 
Anita Whitmarsh jack russell terrier 
  östsibirisk lajka 
 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Annelie Karlsson engelsk springer spaniel 
 (1:a auktorisation = ny domare) 
 
Cathrin L Westin papillon / phalène 
 (1:a auktorisation = ny domare) 

 
Karin Sjöholm Östlund shiba 
 (1:a auktorisation = ny domare) american akita 
  basenji 
 
Henrik Skog cirneco dell’etna 
 (1:a auktorisation = ny domare) galgo espanol 

 italiensk vinthund 
 
Lena Sundquist flatcoated retriever 
 (1:a auktorisation = ny domare) 
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Susanne Swedjebrink schnauzer (sv + p/s) 
 
 

§140 Ledamöternas uppdrag 

 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
 
Till protokollet noteras att följande ärende avslutats: 
 
Nr 1/2012 
§ 9 Arbeta fram ett nytt domaravtal 
 
 Avtalet är klart och godkänt vid detta möte. 
 
 
Nr 2/2013 
§ 48 Sammanställa det reviderade kursmaterialet inför seminariet för lärare i 

Grundkurs i anatomi och bedömning. 
 
 Utbildningsavdelningen informerade att uppdraget är slutfört. 
 
 
§ 74 Ta fram ett PM om framtidens domarkonferenser att presentera för  

SRD-K innan CS möte i juni 2013. 
 
 PM finns med i dagens möteshandlingar för kännedom. 
 
Nr 3/2013 
§ 90 Formulera skrivelse till SvTek beträffande Lena Stålhandskes 

gruppallroundutbildning. 
 
 Blev aldrig aktuellt då SvTek meddelade att de vidhåller sitt beslut. 
 
 
§ 114 Begära in yttrande från domare enligt en bestyrelserapport från 

Wästmanlands KK 
 
 Beslut i ärendet enligt § 132 i detta protokoll. 
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§141 Information från ordföranden 

 
Ordföranden informerade ledamöterna inför kommande Kennelfullmäktige om bl a 
valberedningens förslag. 
 

 

§142 Information från ledamöterna 

 
Karl-Erik Johansson rapporterade från honnörsdomarutnämningen av Rose Envall 
Larsson i samband med Södra Älvsborgs Kennelklubbs utställning i Borås den 29 – 30 
juni. 
 
 
Bo Wallin informerade att Domare i Väst har en sammankomst den 8 oktober där man 
ska studera golden retriever, flatcoated retriever och labrador retriever. 
 
Vidare informerade Bo Wallin att den exteriördomare som fick djurförbud och 
avauktoriserades som domare 2012 nu har vunnit i Kammarrätten, vilket innebär att 
beslutet om djurförbud upphört. 
 
 

§143 Information från tävlings- och utbildningschefen 

 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson rapporterade beträffande 
budgetförslaget för DK under 2014 – 2015. 
 
 

§144 Information från utbildningsavdelningen 

 
Utbildningsavdelningen informerade att Anatomiboken, som används i 
domarutbildningen, håller på att ta slut i lager. Utbildningsavdelningen undrar om DK 
vill initiera till att trycka upp en ny upplaga av boken. 
 
DK uttalar att det finns ett starkt behov av att Anatomiboken finns kvar. 
 
 

§145 Resultatrapport 

 
Resultatrapport för augusti 2013 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
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§146 Protokoll / Protokollsutdrag / Information 

 
a) FCI 

 
För kännedom fanns FCI cirkulär: 

 
- 36/2013 med information från The Korea Kennel Federation att Han Chul Kang 

har stängts av som medlem och domare under en period av två år från och med 
2013-07-05. 

- 38/2013 med information från The Uniunea Chinologica Din Moldova att Natlia 
Antonova och Serghei Antonov uteslutits som uppfödare, medlemmar och 
domare sedan 2013-07-01. 

- 41/2013 med information från Norsk Kennel Klub att Harald Aune stängts av 
som domare under en period av två år (2013-07-01 till 2015-07-01). 

- 43/2013 med information från The Ceskomoravská Kynologická Unie att Karel 
Horak inte tillåts döma på internationella utställningar utanför Tjeckien under 
en period av ett år (2014-01-01 – 2014-12-31). 

 
 
För kännedom fanns; 
 

- Main Decisions från FCI General Assembly i Budapest 2013-05-13--14. 
- Lista over FCI Commission members. 
- Lista övet FCI Internaionella utställningar 2014 och 2015. 

 
 

b) CS 
 

Protokoll fanns från CS sammanträde den 7 augusti 2013. DK tog del av protokollet 
utan vidare kommentarer. 

 
 
Protokollsutdrag fanns från CS sammanträde den 12 juni 2013; 
 

- § 74 Protokoll SKK/DK nr 2-2013 
Allrounddomarskap  
En domare har ansökt om att få en bedömning om att eventuellt få auktorisation 
som allrounder (exteriördomare).  

 
Med anledning av de resonemang som fördes i november 2012 och de 
reaktioner/övertolkningar som följde diskuterade CS åter gällande regelverk och 
tillämpad praxis.  
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Carl Gunnar Stafberg informerade om att DK kontinuerligt följer exteriördomarnas 
vidareutbildningar och att det finns några få som kan vara föremål för allround-
domarskap.  

 
Diskussionerna utmynnade i att CS väl kan se att det finns skäl till att överväga 
förslag från DK på lämpliga personer som kan auktoriseras till allrounddomare.  

 
CS beslutade att uppdra till DK att vid tillfälle återkomma med förslag på lämpliga 
personer enligt gällande regelverk:  

 
” 2.12 Riktlinjer för allrounddomare  
En allrounddomare är en person med så omfattande kynologisk kompetens, 
erfarenhet av nationell såväl som internationell hundsport och med sådana 
personliga förutsättningar att han/hon kan anförtros att döma samtliga hundraser 
på utställning.  
Domaren ska vara allmänt känd och respekterad i sin domargärning.”  

 
CS beslutade vidare att den domare som ansökt om att få en bedömning rörande 
ett eventuellt allrounddomarskap inte tas upp separat utan får då ingå i ett 
sammanhang tillsammans med övriga kandidater.  

 
DK beslutade att bordlägga uppdraget till nästa möte. 
 
 

- Redovisning till CS, av uppdrag ”Översyn av kvalitetssäkring av 
domarinbjudningar”  

 
Den utsedda arbetsgruppen har lämnat sin redovisning där man föreslår:  
Att till domaransvariga i klubbarna ta fram en checklista över rutiner vid förfrågan 
och inbjudan av domare. 

 
Förslag att göra det tydligt vad som är en förfrågan och en slutlig inbjudan genom 
att ta fram en blankett.  

 
Utveckla blanketten ’Förfrågan och domarinbjudan’. 

 
Att en första förfrågan (skriftlig) framför allt till ”nya” domare kan innehålla 
följande: CV, bakgrund, intresse, erfarenhet, presentation av arrangemang, villkor 
SRD, mätras, vilket språk domaren kommunicerar/dikterar kritiker på, FCI-språk, 
om öppen kritik önskas från arrangören ska det vara uttalat innan.  

 
Göran Bodegård anser i ett mejl till arbetsgruppen att man inte tillräckligt 
fokuserat på uppdraget om behovet av en central enhet till hjälp för 
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utställningsarrangörer. Göran Bodegård saknar även en redovisning över hur en 
central granskning görs av domarinbjudningar i andra länder. 
CS diskuterade redovisningen. Tävlings- och utbildningschefen uppdrogs att under 
2014 i första hand utvärdera arbetsgruppens förslag och efterlevnaden av 
dokumentet ’kvalitetssäkring av exteriördomare’. Domarkåren ska informeras om 
att kvalitetskontroller kommer att genomföras under året vid länsklubbarnas 
utställningar.  
 
CS beslutade att informera Svenska Domarföreningen om utvärderingen och att CS 
gärna ser ett samarbete i detta arbete. 

 
 

- Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 
3 och 4 april 2013.  

 
§ 74 Protokollsutdrag från CS protokoll nr 1-2013  
§ 3 Föregående protokoll nr 5-2012 (§ 123 Protokoll SKK/DK nr 4-2012 - § 113 
Ansökningar beträffande honnörsdomarskap)  
DK föreslår CS att avauktorisera Rolf Norstedt som exteriördomare, då han trots ett 
antal brev inte svarat på DKs förfrågan om hans auktorisation och information om 
honnörsdomarskap.  
CS beslutade i enlighet med DKs förslag. 

 
 
Protokollsutdrag fanns från CS sammanträde den 7 augusti 2013; 
 

- § 102 Protokoll SKK/DK nr 3-2013  
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 
13 juni 2013.  

 
§ 96 Domarfrågor – Domarens uppförande  
CS förde en diskussion kring skrivelser som rör klagomål på domarens uppförande 
och agerande i och utanför utställningsringen.  
CS uttalade att det uppdrag som Tävlings- och utbildningschefen har fått och som 
bl.a. innebär att utvärdera dokumentet kvalitetssäkring av exteriördomare kan ge 
en fingervisning om vad som eventuellt behöver justeras och revideras i gällande 
dokument. 

 
 

§ 105 Ledamöters uppdrag  
DK nr 2/2013 - § 61, Se över formulering av regeltext gällande domares rätt eller 
inte rätt att tjänstgöra vid utställningar och prov som inte är godkända av FCI.  
DK har godkänt följande nya skrivning:  
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Godkända klubbar  
Det är viktigt att svenska domare i sin verksamhet och sitt uppträdande gynnar 
förtroendet för en seriöst bedriven hundsport. I enlighet med detta förhållningssätt 
anmodas svenska domare att följa ”FCI Regulations for show judges” där det 
framgår att det inte är accepterat att en FCI domare dömer eller på andra sätt 
deltar i kynologisk verksamhet, till exempel inofficiell utställning, som arrangeras 
av klubb eller förening som inte är ansluten till SKK eller annan erkänd utländsk 
kennelklubb. Detsamma gäller även för person under utbildning. Det finns inget 
hinder för SKKs domare att döma vid exempelvis uppfödarträff arrangerad av 
välrenommerad uppfödare.  
 
Nästa generella domarkonferens  
CS diskuterade datum för nästa domarkonferens som ska hållas 2018.  
 
CS beslutade att konferensen arrangeras den 24-25 februari 2018. CS uppdrog till 
Tävlings- och utbildningschefen att informera berörda domare, och att obligatorisk 
närvaro gäller.  

 
DK konstaterade att kansliet skickat ut information om 2018 års generella 
domarkonferens till samtliga exteriördomare samt preparander i grundutbildningen. 
 
 

c) UtstK 
 
Protokoll fanns från UtstK sammanträde den 30 maj 2013. DK tog del av protokollet 
utan vidare kommentarer. 
 
 
För kännedom och eventuell åtgärd fanns femton bestyrelserapporter. 
 
DK fann ingen bestyrelserapport som behövde åtgärdas av DK. 
 
 

d) SRD-K 
 
Protokoll fanns från SRD-Ks sammanträde den 30 maj 2013. DK tog del av protokollet 
utan vidare kommentarer. 
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§147 Övriga frågor 

 
För kännedom fanns skrivelse till CS från Göran Bodegård beträffande Rysslands 
”antigaylagar” och dess betydelse för utövare av den internationella 
hundutställningssporten. 
 
DK noterade skrivelsen. 
 
 

§148 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
samt ärenden som ska publiceras på webben. 

 
Beslutades att § 131 inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 
 

§149 Mötets avslutande 

 
Ordföranden tackade alla för dagens insats och förklarade därefter mötet för avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Carl-Gunnar Stafberg  Kenneth Eliasson Nina Karlsdotter 
   (§§ 117 – 146) (§§ 147 – 149) 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 


