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SKK/DK nr 3/2010 

2010-06-08--09 

§ 65 - 93 

 

 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 8 

– 9 juni på Thoresta Herrgård. 

 

 

Närvarande ledamöter: 

Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, Ann 

Carlström, Åke Cronander  

 

Adjungerade SKKs kansli: 

Ulrika Henriksson, Kjell Svensson 

 

Vid protokollet: Pia Wahlström 

 

 

 

§ 65 Mötets öppnande 

 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet öppnat. 

 

 

 

§ 66 Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes. 

 

 

 

§ 67 Val av justerare 

 

Åke Cronander utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

 

§ 68 Föregående protokoll SKK/DK nr 2/2010 

 

DKs protokoll nr 2/2010 godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

 

§ 69 Information från tävlings- & utbildningschefen 

 

Tävlings- och utbildningschefen informerade att mätstickan, som Bo Wallin fått i uppdrag att 

testa till detta möte, inte uppfattats som bättre än den mätsticka SKK redan har i sortimentet.  
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§ 70 Information från sekreteraren 

 

Sekreteraren informerade om ett mejl från en uppmärksam medlem som hittat 10-års 

dagböcker på Bokus. 

 

DK noterade informationen men konstaterade att den inte är riktigt ultimat utformad för 

domarnas ändamål. DK tackar dock medlemmen för informationen. 

 

Sekreteraren fortsatte att informera om problematiken när skrivelser kommer in till DK nära 

inpå ett DK möte. Sekreteraren önskade att DK skulle ta ett beslut om när man ”låser” 

dagordningen. 

 

DK förstod problematiken och beslutade att skrivelser ska vara DKs sekreterare tillhanda 

senast tre veckor före utsatt mötesdatum för att ha en möjlighet att bli behandlat på 

nästkommande möte. 

 

 

 

§ 71 Information från utbildningsavdelningen 

 

Utbildningsavdelningen informerade om att videon ”Movement & Conformation” numera 

finns att köpa på DVD från The Kennel Club. 

 

DK beslutade att uppdra till kansliet att köpa in tre exemplar. 

 

 

 

§ 72 Protokoll / Information från FCI 

 

För kännedom fanns FCI Cirkulär: 

 

- 36/2010 med information från Federación Argentina (FCA) att  Werner Kirschbaum 

har avauktoriserats som domare. 

 

- 37/2010 med information från Lietuvos Kinologu Draugija (LKD) att  Grita Jonelienè 

är avstängd som domare under ett år från och med 2010-04-02. 

 

- 48/2010 med information från Philippine Canine Club (PCCI) att Bob Brampton vare 

sig  är medlem eller domare hos PCCI. 

 

- 49/2010 med information från Bulgarian Republican Federation of Cynology att Vihra 

Grigorova är avstängd som domare under tre månader från 2010-04-01 till 2010-07-

01. 

 

- 50/2010 med information från Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) att 

Massimo Buchicchio är avstängd som domare från 2010-05-08 till 2013-05-08. 

 

- 51/2010 med information från Kennel Association of the Republic of Macedonia 

(KARM) att Robi Trajkovski är avstängd som medlem, uppfödare och domare under 

en period av fyra år från 2010-05-13 till 2014-05-13. 
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- 53/2010 med information från Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) att Gino 

Carlo Mocellin är avstängd som domare från 2010-05-12 till 2010-11-12. 

 

- 54/2010 med information från FCI General Committees möte i Madrid i februari 2010. 

Bifogat fanns en korrigerad version av FCI Regulations for Show Judges. En ändring i 

språkval har skett och FCI uppmärksammar sina medlemmar på att ”permanent 

country of residence” har bytts ut mot ”country of legal residence”. Reglerna finns 

tillgängliga på www.fci.be/reglements.aspx.  

 

DK uppdrog till kansliet att kontrollera den exakta juridiska betydelsen av skrivningen 

”legal residence”. 

 

 

För kännedom fanns: 

 

- uppdaterad lista över internationella utställningar under 2011. 

 

 

 

§ 73 Protokollsutdrag från SKK/CS 

 

Protokollsutdrag fanns från SKK/CS sammanträde 27 april 2010: 

 

- beträffande ”Inte önskvärda trender inom utställningsverksamheten” 

 

CS vidhåller sitt beslut angående bortrakade morrhår och anser att detta är en fråga om 

moral och etik. 

 

DK håller inte med om att avlägsnande av morrhår är en fråga om moral och etik. DK anser 

att CS ska omvärdera sitt ställningstagande i frågan. DK finner det även anmärkningsvärt att 

de inte har fått möjlighet att uttala sig i frågan innan beslutet fattades av CS. 

 

Uppdrogs till ordföranden att kontakta Svenska Pudelklubben för en diskussion om 

konsekvenserna av beslutet för pudel i enlighet med CS uppdrag till DK. 

 

Ovanstående skrivning förklarades som omedelbart justerad. 

 

 

- beträffande ”Utbildning av exteriördomare” 

 

CS uppdrar till DK att utse en grupp som har i uppdrag att föreslå DK vilka som bör 

tas ut till preparandkursen i framtiden. DK fick också i uppdrag att se över hela 

intervjuprocessen. 

 

DK beslutade att jobba vidare med frågan på DKs arbetsmöte den 7 juli 2010 och därefter 

återkomma med förslag på gruppens utseende samt redovisning av hur intervjuerna till 

preparandkursens uttagning bör se ut. 

 

 

http://www.fci.be/reglements.aspx
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- beträffande DKs önskemål om att CS omvärderar sitt beslut att upprätta en lista över 

de klubbar där auktoriserade etxeriördomare inte får döma. DK anser att det istället är 

bättre med listor över klubbar där det är tillåtet för domarna att döma. 

 

CS beslutade att uppdra till SKKs Föreningskommitté att ta fram en lista över tillåtna 

klubbar. 

 

DK tackar CS för att ha hörsammat problemet och omvärderat sitt beslut. 

 

 

- beträffande att DK under 2009 har överskridit sin budget. DK önskar därför att 

budgeten utökas kommande år eller att CS ger direktiv om vad kommittén ska strama 

in på. 

 

Ulf Uddman informerade om att DK inte bör godkänna/planera för mer än fem 

domarkonferenser per år. Det ekonomiska resultatet kan bli missvisande genom de 

periodiseringar som ekonomiavdelningen gör inför varje bokslut över beviljade och 

ännu inte genomförda konferenser. Detta innebär att DKs budget blir belastad med 

konferenser som ännu inte genomförts men är beslutade. På grund av detta blev 

utfallet för 2008 klart lägre än budget men sammantaget visar 2008-2009 en bra 

följsamhet mot budget. 

 

CS beslutade att inte ändra fastställd budget. 

 

DK noterade informationen. 

 

 

- beträffande kvalitetssäkring av utomnordiska domare. FCIs styrelse uttrycker att man 

stöder CS ambitioner men anser inte att det är rätt väg att gå med att använda det 

tänkta frågeformulär som utarbetats. 

 

CS beslutade att DK i samråd med VD skickar ut en förfrågan/enkät till länsklubbarna 

med en fråga om hur de idag kvalitetssäkrar sina domare och vilka verktyg som skulle 

kunna användas istället för ett frågeformulär. 

 

DK uppdrog till kansliet att skicka frågan vidare till länsklubbarna. 

 

 

 

§ 74 Protokollsutdrag från SKK Standardkommitté 

 

Protokollsutdrag fanns från SKK/StandK sammanträde 23 mars 2010: 

 

- beträffande StandKs arbete med att ta fram standarder på svenska i förhållande till 

DKs arbete med raskompendier till kommande exteriördomarkonferenser. 

 

Konstaterade StandK att: 

o Tillfälliga standarder kan inte ges ut men den färdiga standardtexten kan skickas 

direkt till klubbar som har kommande exteriördomarkonferenser 
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o StandK kan kontinuerligt delge DK en intern lista över aktuella standarder i 

olika skeden (nya eller reviderade, under översättning, på remiss, fastställda) 

 

DK noterade informationen. 

 

 

§ 75 Protokoll från SKK Utställningskommitté 

 

För information fanns SKK/UtstKs protokoll från deras möte 2010-03-30. 

 

DK tog del av protokollet, därefter lades det till handlingarna. 

 

 

Mötet ajournerades och mötesförhandlingarna återupptogs den 9 juni kl 09.00. 

 

 

 

§76 Redovisning av DK/VU 

 

Kerstin Henriksson att döma rasen hannoveransk viltspårshund vid utställning i Bollnäs, 

2010-04-24 trots att auktorisation inte innehas. 

 

Ulf Wall att döma raserna dunkerstövare och rysk stövare vid utställning i Säffle, 2010-05-15 

trots att auktorisation inte innehas. 

 

Ted Karlsson att döma rasen norsk älghund svart vid utställning i Torne, 2010-05-15 trots att 

auktorisation inte innehas. 

 

Tina Permo att döma rasen canaan dog  vid utställning i Piteå, 2010-05-16 trots att 

auktorisation inte innehas. 

 

Eva Jönsson att döma rasen irländsk röd och vit setter vid utställning i Tranås, 2010-05-22 

trots att auktorisation inte innehas. 

 

Fredrik Nilsson och Mikael Nilsson att visa toypudel Smash Jp Millionair PT-85824/09 på 

utställningar under sommaren 2010. Dispensen mot bakgrund av att berörda domare kommer 

att importera hunden, och således är de blivande ägarna, men att all pappersexercis gällande 

ägarbyte och export från Japan inte kan slutföras före utställningarna under sommaren 2010 

och således är uppfödaren fortfarande ägare till hunden till att börja med. 

 

Micael Johansson har beviljats dispens att välja en annan mentor än någon från DKs 

föreslagna lista över mentorer. 

 

Carina Ekwall har beviljats dispens att välja en annan mentor än någon från DKs föreslagna 

lista över mentorer. 

 

 

Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  

 

Hans Andersson  långhårig vorsteh 
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Johan Andersson  lhasa apso 

 

Bengt-Åke Bogren  lhasa apso 

 

Björn Einarsve  kuvasz 

   dogue de bordeaux 

   sankt bernhardshund (kh + lh) 

 

Svante Frisk   sankt bernhardshund (kh + lh) 

   Bostonterrier 

 

Arvid Göransson  american akita 

   mexikansk nakenhund 

   bracco intaliano 

   gammel dansk hönsehund 

   spinone 

   stabyhoun 

 

Jan Herngren   cocker spaniel 

 

Ann-Christin Johansson  weimaraner (kh + lh) 

 

Eva Liljekvist Borg  faraohund 

 

Nina Lönner Andersson  shih tzu 

 

Lena Nordin   breton 

   korthårig vorsteh 

   långhårig vorsteh 

 

Paula Sunebring  grosser münsterländer 

   kleiner münsterländer 

   strävhårig vorsteh 

   ungersk vizsla (kh + lh) 

 

Barbara Ruth Smith  tax 

 

 

Auktorisationer genom examination; 

 

Jan Herngren   welsh springer spaniel 

 

Martin Johansson  jack russell terrier 

 

Ted Karlsson   hälleforshund 

 

Anita Whitmarsh  eurasier 
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§ 77 Pågående ärenden 

 

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 

 

Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats: 

 

Nr 5/2009 

§ 141 Uppdrag från CS att arbeta fram rekommendationer för domarna så att de inte 

åtar sig att döma för många BIS och BIG under ett och samma år. 

 

 DK i samråd med Utställningskommittén beslutade att rekommendera domare 

att åta sig högst två BIS-uppdrag per år samt två BIG-uppdrag per rasgrupp och 

år jämnt fördelat över landet. Rekommendationen gäller för 

länsklubbsutställningar. 

 

 

§ 18 Uppdrag till kansliet att skicka en förfrågan till berörda specialklubbar att 

komma in med förslag på personer som kan vara aktuella för att gå en riktad 

preparandkurs för raser i grupp 5, 6 och 7. 

 

 Utbildningsavdelningen har skickat förfrågan och inväntar svar från berörda 

specialklubbar. 

 

 

§ 30 Kontakta klubbarna för lancashire heeler, welsh corgi och västgötaspets för att 

de ska komma in med förslag på datum för deras beviljade 

exteriördomarkonferens 2013. 

 

 DK konstaterade att utställningsprogrammet för länsklubbarna ännu inte är 

fastställt för 2013 på grund av att World Dog Show (WDS) aktuellt år ännu inte 

har tillkännagivits av FCI. DK bordlägger frågan till datumet är känt för WDS 

och  SKKs utställningsprogram för länsklubbarna har fastställts. 

 

 

 

§ 78 Preparandkursen 2010 

 

För kännedom fanns utvärderingen, lista över godkända preparander, statistik över betyg samt 

en lista över preparandernas mentorer från årets preparandkurs.  

 

DK tog del av informationen. 

 

 

CS har begärt in en rapport beträffande preparandkursen 2010. Ansvarig lärare på kursen, 

Nina Karlsdotter, föredrog rapporten. 

 

DK noterade informationen. 

 

Ann Carlström aviserade att hon inte längre står till förfogande för kommande 

preparandkurser. 
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§ 79 Domarutbildning 

 

En ansökan, om dispens om att få gå aspirant under 2010 på fler raser än rekommenderat, 

fanns från exteriördomaren Gunilla Skallman. 

 

DK beslutade att avslå ansökan och att rasen flatcoated retriever där aktuell domare redan har 

gjort godkänd aspiranttjänstgöring kommer att ligga vilande till 1 januari 2011. DK 

konstaterade vidare att Gunilla Skallman inte kan göra fler aspiranttjänstgöringar eller 

examinationer under 2010. 

 

 

En skrivelse fanns från DK-ledamoten Åke Cronander där han önskar en regeländring vid 

ansökan om vidareutbildning. Förslaget är föranlett av flera påpekanden från domare i 

vidareutbildning samt egen erfarenhet. Åke föreslår att intyg på närvaro vid funktionsprov 

skickas in till SKK innan auktorisation utfärdas på aktuell ras och inte som nu, före man 

ansöker om vidareutbildning hos specialklubben. 

 

DK beslutade att ändra reglerna i enlighet med förslaget. Regeländringen träder i kraft från 

och med 1 juli 2010. 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerat 

 

 

En skrivelse fanns från exteriöransvarig i Svenska Vorstehklubben (SVK) beträffande grosser 

münsterländer och långhårig vorsteh som har så lågt deltagande på utställning att det kan ta 

flera år innan en aspiranttjänstgöring kan fullgöras. SVK belyser att det även kan gälla många 

fler raser. Förslaget är att införa begreppet presentationsras för numerärt små raser på 

utställning. 

 

DK hänvisar till gällande regler ” Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare” punk 

2.9 och 2.10 där man kan läsa att man kan ansöka om följdauktorisation på numerärt små 

raser. I presentationsraser räknas endast nya raser i Sverige in. 

 

 

En skrivelse fanns från Svenska Dreverklubben med en motivering till att stryka två 

examinatorer/aspirantdomare från listan för deras ras. 

 

DK godtar Svenska Dreverklubbens motivering och beslutade att stryka aktuella domare från 

listan. 

 

 

 

§ 80 Harmoniserade utställningsregler – Utbildningspaket 

 

Tävlings- och utbildningschefen informerade att arbetet pågår med utbildningspaketet för de 

nya utställningsreglerna. Utskick kommer att ske till alla exteriördomare under 

september/oktober 2010. 
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DK noterade informationen. 

 

 

§ 81 Harmoniserade utställningsregler – Utvärdering 

 

De nya utställningsreglerna kommer att gälla under en provperiod på ett år, d v s under 2011. 

Därefter kommer reglerna att låsas under en fem årsperiod från och med 1 januari 2012. En 

utvärdering av reglerna måste därför göras under 2011, för att ligga till underlag för 

eventuella justeringar inför låsningsperioden 2012 till och med 2016. 

 

DK beslutade, i samråd med Utställningskommittén att en utvärdering ska utföras enligt 

följande: 

 

- En enkätundersökning kommer att göras under våren 2011 på länsklubbs- samt 

specialklubbsutställningar. Målgrupper som kommer att beröras är; utställare, 

arrangörer, domare och ringsekreterare. 

 

 

 

§ 82 Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation 

 

En skrivelse har inkommit från Eva Liljekvist-Borg med ansökan om 

gruppallroundauktorisation för grupp1. 

 

DK beslöt att bifalla ansökan. 

 

 

 

§ 83 Ansökningar beträffande följdauktorisation 

 

En skrivelse har inkommit från Eva Eriksson med ansökan om följdauktorisation för rasen 

svart terrier. 

 

DK beslöt att bifalla ansökan. 

 

 

En skrivelse har inkommit från Kerstin Henriksson med ansökan om följdauktorisation för 

rasen hannoveransk viltspårshund. 

 

DK beslöt att bifalla ansökan. 

 

 

En skrivelse har inkommit från Lars Widén med ansökan om följdauktorisation för raserna 

grand basset griffon vendéen och basset bleu de gascogne. 

 

DK beslöt att bifalla ansökan. 
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En skrivelse har inkommit från Sarah Häggkvist med ansökan om följdauktorisation för rasen 

gotlandsstövare. 

 

DK beslöt att bifalla ansökan. 

 

 

 

§ 84 Domarfrågor – Bedömning 

 

En skrivelse fanns från fem utställare av rasen collie vid utställning i Smålandsstenar 2010-

05-01. Utställarna önskar få sina 0-pris strukna då standarden för rasen inte styrker 

motiveringen i kritiken. 

 

DK tog del av skrivelsen, yttrande från domaren samt ordförande i SKKs arbetsgrupp för 

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD). DK beslutade att rekommendera 

Utställningskommittén att stryka priset 0 på berörda hundar, då DK anser att domaren har 

misstolkat skrivningen i SRD för rasen. 

 

DK beslutade även att Karl-Erik Johansson och Åke Cronander ska tala med aktuell domare 

om bedömningsprinciper och SRD. 

 

 

En skrivelse fanns från en utställare av rasen bearded collie vid utställning i Västerås 2010-

04-25. Utställaren önskar få priset 0 struket då motiveringen i kritiken för priset inte är ett 

diskvalificerande fel enligt rasens standard. 

 

DK tog del av skrivelsen och beslutade att rekommendera Utställningskommittén att stryka 

priset. 

 

 

En skrivelse fanns från bestyrelsen vid utställning i Larv 2010-05-08--09. Aktuell bestyrelse 

önskar få hjälp med en protest beträffande en rhodesian ridgeback som erhållit 0-pris för en 

övervinklad mellanhand. 

 

DK tog del av skrivelsen och beslutade att inte rekommendera Utställningskommittén att 

stryka priset. 

 

 

  

§ 85 Domarfrågor – Uppträdande 

 

En skrivelse fanns från en utställare av rasen korthårig vorsteh vid utställning i Västerås 2010-

04-25. Utställaren anser att domaren har varit hårdhänt och provocerande i sin hantering av 

hunden. 

 

DK tog del av skrivelsen samt aktuell domares yttrande och beklagar att utställaren har 

upplevt det hela som otrevligt. DK fann dock inte att händelsen föranleder någon åtgärd. 

Skrivelsen lades därefter till handlingarna. 
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§ 86 Domarfrågor – Övriga inkomna skrivelser 

 

En skrivelse fanns från en utställare av rasen cocker spaniel vid utställning i Västerås 2010-

04-24. Utställaren anser att domaren och den passiva eleven inte har följt reglerna för passiv 

elevtjänstgöring i ringen. 

 

DK tog del av skrivelsen samt yttrande från aktuell domare samt den passiva domareleven. 

DK konstaterade att så som vårt utbildningssystem ser ut måste utställare acceptera att det 

finns elever eller aspiranter i ringarna oavsett om de är passiva eller ”ordinarie” 

elever/aspiranter. DK anser även att det måste vara upp till domaren att avgöra om hur många 

hundar det finns tid och möjlighet för eleven/aspiranten att gå igenom. Därefter lades 

skrivelsen till handlingarna. 

 

 

En skrivelse fanns från uppfödare av rasen cane corso beträffande att en svensk 

exteriördomare visat olagligt kuperade hundar på utställning i Sverige. 

 

DK tog del av skrivelsen samt yttrande från aktuell domare samt uppgifter om att en anmälan 

till SKK Disciplinnämnd (DN) har gjorts. DK beslutade att bordlägga ärendet i väntan på 

DNs beslut. 

 

 

För kännedom fanns en skrivelse från Norsk Kennel Klub (NKK) med information om att 

exteriördomaren Kari Haave, som numera är bosatt i Norge, har fått sin ansökan om att flytta 

sin domarauktorisation till NKK beviljad. 

 

DK noterade informationen och önskade Kari Haave lycka till i sin fortsatta domargärning. 

Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 

 

 

En skrivelse fanns från exteriördomaren Annika Ulltveit-Moe med information om att hon 

ställt in ett domaruppdrag vid Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens utställning i Hasslarp 

på grund av hälsoskäl. Vidare informerar aktuell domare om ytterligare ett antal 

domaruppdrag framöver som också måste ställas in på grund av hälsoskäl. 

 

DK noterade informationen, därefter lades skrivelsen till handlingarna. 

 

 

En skrivelse fanns från Svenska Spets och Urhundsklubben (SSUK) med en förfrågan om det 

finns möjlighet att presentera ett antal nytillkomna raser med tillhörighet inom SSUK vid 

SKKs Generella Domarkonferens 2012. 

 

DK konstaterade att det inte finns tid vid generella domarkonferensen då det med säkerhet 

även finns fler nytillkomna raser inom andra specialklubbar som också skulle behöva tas upp. 

 

Uppdrogs till kansliet att ta fram en lista över nytillkomna raser under de två senaste åren till 

nästa möte den 2 september. 
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§ 87 Raskompendier 

 

Anmäldes nyinkommet raskompendium för schnauzer, granskning har påbörjats av Nina 

Karlsdotter och Ann Carlström. 

 

Anmäldes nyinkommet raskompendium för shipperke, granskning har påbörjats av Karl-Erik 

Johansson och Åke Cronander. 

 

 

Anmäldes att raskompendium för old english sheepdog, cao da serra de aires samt 

affenpinscher godkänts. DK noterade att utbetalning av ordinarie kostnadsbidrag därmed kan 

ske när justerat raskompendium kommit in till kansliet. 

 

 

 

§ 88 Domarkonferens – Redovisning 

 

Justerat protokoll har inkommit från Svenska Polarhundklubbens exteriördomarkonferens 

som hölls 2010-03-26--28. 

 

DK beslutade att godkänna protokollet. Därmed kan utbetalning av konferensbidrag ske. DK 

vill även ge Svenska Polarhundklubben en eloge för snabb administration av 

konferensprotokollet. 

 

 

§ 89 Domarkonferens – Övrigt 

 

Förslag på datum för Svenska Welsh Corgi Klubben, Specialklubben för Västgötaspets samt 

Svenska Lancashire Heeler Klubbens gemensamma exteriördomarkonferens 2013 har kommit 

in. 

 

DK konstaterade att utställningsprogrammet för länsklubbarna ännu inte är fastställt för 2013 

på grund av att World Dog Show (WDS) aktuellt år ännu inte har tillkännagivits av FCI. DK 

bordlägger frågan till datumet är känt för WDS och SKKs utställningsprogram för 

länsklubbarna har fastställts. 

 

 

 

§ 90 Övriga skrivelser 

 

En skrivelse fanns från Svenska Terrierklubben (SvTek) som vid upprepade tillfällen råkat ut 

för utländska exteriördomare som dubbelbokar sig. SvTek vädjar därför till SKK att verka för 

ett gemensamt regelverk inom FCI för medlemsländernas domare beträffande disciplinära 

åtgärder. 

 

DK beslutade i samråd med UtstK att be CS att lyfta frågan till FCI. 
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Tre skrivelser fanns från utställare med frågor beträffande CS beslut angående borttagning av 

morrhår. Utställarna frågar hur det i praktiken kommer att fungera, kan man som utställare bli 

bestraffad om man tar bort morrhår, kan priset bli annorlunda? 

 

DK i samråd med UtstK konstaterar att det inte är en regeländring som skett utan att CS, i 

dagens läge, har beslutat att be exteriördomarna observera denna typ av estetiska 

korrigeringar och ange det i kritiken. Därefter lades skrivelserna till handlingarna. 

 

 

För kännedom fanns en skrivelse från exteriördomaren Göran Bodegård med information om 

att han anmält en utställare till SKK Disciplinnämnd för smutskastning på dennes blogg. 

 

DK noterade informationen. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 

 

 

En skrivelse fanns från uppfödare och ägare av portugisisk vattenhund som oroar sig för 

rasens utveckling på utställning. 

 

DK beslutade att överlämna skrivelsen till rasklubben för handläggning. 

 

 

En skrivelse fanns från en utställningsarrangör beträffande veterinärintyg på tänder som inte 

syns. Utställningsarrangören undrar om domare accepterar veterinärintyg på tänder som inte 

syns i munnen men som på röntgen visar sig vara under eruption. 

 

DK konstaterar att domare endast kan bedöma det den ser, vilket gör att veterinärintyg på 

röntgenundersökningar där tänder saknas inte kan godtas. 

 

 

 

§ 91 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt ärenden som ska 

publiceras på webben eller i Hundsport Funktionär 

 

Beslutades att inte offentliggöra § 86, rörande cane corso-ärendet. 

 

Beslutade att gå ut med information, på www.skk.se samt i Hundsport Funktionär, 

rekommendationerna på högsta antalet BIS- och BIG-uppdrag per år en domare bör åta sig. 

 

 

 

§ 92 Nästa möte 

 

Nästa möte är den 2 september på SKKs kansli med början kl 10.00. Skrivelser som ska 

behandlas vid detta möte ska vara DKs sekreterare tillhanda senast 12 augusti 2010. 

 

  

 

 

 

http://www.skk.se/
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§ 93 Mötets avslutande 

 

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Pia Wahlström 

 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Carl-Gunnar Stafberg   Åke Cronander 

     

 

Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 

dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  

 

 

 


