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SKK/DK nr 5/2010 

2010-09-02 

§ 104 - 132 

 

 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den  

2 september på SKKs kansli. 

 

 

Närvarande ledamöter: 

Nina Karlsdotter (vice ordf), Ann Carlström, Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Åke Cronander  

 

Frånvarande: 

Carl-Gunnar Stafberg (ordf) 

 

Adjungerade SKKs kansli: 

Ulrika Henriksson, Kjell Svensson 

 

Vid protokollet: Pia Wahlström 

 

 

 

§ 104 Mötets öppnande 

 

Vice ordföranden hälsade de närvarande välkomna därefter hedrades vår bortgångna 

allrounddomare Ove Germundsson med en tyst minut. Mötet förklarades därefter för öppnat. 

 

 

 

§ 105 Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställdes 

 

 

 

§ 106 Val av justerare 
 

Ann Carlström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

 

§ 107 Föregående protokoll SKK/DK nr 3/2010 

 

DKs protokoll nr 3/2010 godkändes efter följande kommentar till: 
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§ 74 Protokollsutdrag från SKK Standardkommitté;  

 

Förutom att DK önskar få listor kontinuerligt över standarder som uppdateras så önskar DK 

att det så snabbt som möjligt läggs ut nya och uppdaterade standards på www.skk.se och att 

ett mejl samtidigt går ut till samtliga berörda domare. 

 

 

§ 79 Domarutbildning: 

 

Med anledning av att §79 i DKs protokoll från 2010-06-08--09 kommer att tas upp på CS 

sammanträde 2010-09-08--09 vill DK göra följande förtydligande; 

DK har arbetat fram ett nytt vidareutbildningsprogram, som ett led att kvalitetssäkra 

utbildningen. I det arbetet har vi sett att det gamla systemet med närvarokrav vid prov före 

ansökan om utökning av rasregister på ett ofördelaktigt sätt kan förlänga utbildningsgången. 

Med det som bakgrund har DK föreslagit en förändring som innebär att intyg om provnärvaro 

ska lämnas in före auktorisation.  Vi uppmanar dock fortfarande sökanden att i tidigt skede ta 

kontakt med respektive klubb för en god relation och ledning samt anvisning om 

provtillfällen.   

 

DK beklagar att regeländringen verkställdes innan DKs protokoll godkänts av CS.  

 

Därefter lades protokollet till handlingarna. 

 

 

 

§ 108 Resultatrapport 

 

SKKs ekonomichef Jerry Mankowski hade bjudits in för att informera hur och när 

exteriördomarkonferenserna kostnadsförs samt förklara hur resultatrapporterna är upplagda. 

 

Jerry informerade även om att en förfrågan kommer att gå ut under våren 2011 till samtliga 

kommittéordföranden beträffande budget för kommittéerna som ska behandlas på 

Kennelfullmäktige. 

 

DK tackade för informationen. 

 

Resultatrapport för perioden mars - juni 2010 lades till handlingarna efter genomgång. 

 

 

 

§ 109 Information från ledamöterna 

 

Åke Cronander och Karl-Erik Johansson avrapporterade sitt uppdrag från förra DK-mötet, att 

träffa och informera en domare om vårt bedömningssystem. Mötet hade varit mycket positivt 

och berörd domare är mycket angelägen om att agera enligt SKKs önskemål och regler. 
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§ 110 Information från tävlings- & utbildningschefen 

 

Tävlings- och utbildningschefen rapporterade att enkäten till länsklubbarna beträffande 

kvalitetssäkring av utomnordiska domare har gått ut och att en del svar har kommit in. En 

sammanställning av svaren kommer att presenteras på CS möte nästa vecka. 

 

Tävlings- och utbildningschefen efterlyste en person ur DK som tillsammans med honom ska 

välja ut de raser som ska utvärderas på Stockholm HUNDmässa och My Dog beträffande CS 

uppdrag till DK med anledning av ”oönskade trender inom utställningsvärlden”. 

 

DK utsåg Bo Wallin att tillsammans med tävlings- och utbildningschefen arbeta fram 

informationsmaterial till domarna, utse raserna samt sammanställa informationen i en rapport 

till CS. 

 

 

 

§ 111 Information från sekreteraren 

 

Sekreteraren informerade att en skrivelse från Svenska Domarföreningen har skickats till 

SKKs VD där de oroar sig över att domarna inte kommer att få tillräcklig utbildning i de nya 

utställningsreglerna. Domarföreningen anser att det inte enbart räcker med självstudier. 

 

DK konstaterar att i utskicket av de nya reglerna till domarna kommer det att ges möjlighet att 

kunna lämna önskemål för lärarledda utbildningar.  

 

Uppdrogs till utbildningsavdelningen att informera domarna om de lokala/regionala 

utbildningarna som redan finns. Lista över utbildningarna finns på www.skk.se  

 

 

 

§ 112 Information från utbildningsavdelningen 

 

Utbildningsavdelningen informerade att inga förslag på personer som vill utbilda sig till 

domare från ”jakthundsklubbarna” har kommit in ännu. Sista svarsdag är 20 september. 

 

 

En förfrågan har kommit från Mia Sandgren om att få bli handledare för ”Grundkurs i 

anatomi och bedömning”. 

 

Beslutades att Mia Sandgren ska få SKKs material i ämnet samt beredas plats på nästa 

seminarium för handledare. 

 

 

En ansökan har kommit från SBK om att få anordna en utbildning och examination för 

domare på vit herdehund den 11 eller 12 december. 

 

DK beslutade att bifalla ansökan med reservation för att minst fem domare vill delta. 

 

Kursen i Anatomi och bedömning kommer att hållas den 1 – 3 oktober på SKKs kansli. 

Lärare på kursen är Monica Stavenborn, Kenneth Edh och Nina Karlsdotter. 
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Centralprovet kommer att vara den 16 oktober på sex olika platser runt om i Sverige. 

 

Sista ansökningsdatum till preparandkursen är den 12 november. 

 

 

 

§ 112 Protokoll / Information från FCI 

 

För kännedom fanns FCI Cirkulär: 

 

- 69/2010 med information från Kinoloska Zveza Slovenije  att Alenka Cerne och Rajko 

Rotner tills vidare är avstängda som domare, avstängningen trädde i kraft 2010-06-15. 

 

 

För kännedom fanns: 

 

- uppdaterad lista över internationella utställningar under 2010 och 2011. 

 

 

 

§ 113 Protokollsutdrag från SKK/CS 

 

Protokollsutdrag fanns från SKK/CS sammanträde 15 juni 2010: 

 

- beträffande DKs ifrågasättande av CS beslut gällande ”inte önskvärda trender inom 

utställningsvärlden”. 

 

CS konstaterar att CS som arbetssätt har valt att arbeta i kommittéer. Kommittéerna 

har en delegationsordning som beslutats av CS. Enligt denna ordning kan 

kommittéerna fatta beslut som faller inom ramen för delegationsordningen, utan att 

höra CS mening. Alla beslut som fattas i en kommitté kan dock ändras av CS. Vidare 

ska en kommitté verkställa beslut fattade av CS och kan också vara ett 

utredningsorgan för CS i vissa fall. 

 

I fallet med DK har kommittén valt att ifrågasätta ett CS-beslut. CS vill då framhålla 

med skärpa att det är av mycket stor vikt att kommittéerna rättar sig efter de beslut 

som CS fattat. Om så inte sker uppstår en förtroendeklyfta mellan CS och kommittén 

vilket måste få till följd att delegationen tas tillbaka. 

 

När det gäller DKs ifrågasättande finner CS att det är tillräckligt att tillrättavisa 

kommittén och med skärpa uppmana DK att verkställa beslut. 

 

CS tidigare beslut i denna fråga står fast. Beslutet ska verkställas av DK. När det gäller 

pudelrasen avser CS att avvakta med hänsyn till rasens standard och tradition. 

 

CS uppdrog till VD att skriva till franska kennelklubben och få deras synpunkter på 

gällande rasstandard och tradition när det gäller trimning och klippning av pudel. 

 

CS beslutade att uppdra till DK att undersöka om det i någon mer rasstandard finns 

nämnt att nospartiet ska vara klippt/rakat. 
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Sanktioner mot utställare 

Frågan om sanktioner mot utställare, som mot rasens standard t ex avlägsnar morrhår 

har ställts till CS. 

 

Ordföranden informerade om att det CS nu gjort är att be domarna i kritiken 

kommentera om t ex morrhår saknas/är bortklippta. Efter ca ett år så får en utvärdering 

göras för att se vad som kan vara lämpligt i ett nästa steg. 

 

DK tog till sig CS tillrättavisning. 

 

 

På uppdrag av CS har DK undersökt om det finns fler raser än pudel som i sin standard har 

angivet att nospartiet ska vara klipp/rakat. 

 

DK har funnit att följande raser, förutom pudel, har det nämnt i sin standard; 

 

pumi 

portugisisk vattenhund 

lagotto romagnolo 

perro de agua español 

bichon frisé 

bichon havanais 

 

Förutom ovanstående raser har DK funnit att vissa trubbnosiga raser kan ha problem med att 

hårda morrhår växer in i ögonen. 

 

Paragrafen förklarades som omedelbart justerad. 

 

 

- beträffande rapport från årets domarpreparandkurs: 

 

CS har tagit del av utvärderingen från årets domarpreparandkurs. Alla 16 

domarpreparanderna blev godkända. 

 

Med anledning av CS beslut att flytta fram domarpreparandkursen till 2011 så krävs 

att det görs undantag i handläggningen av kursen när det gäller tidsaspekten. Det är 

viktigt att alla berörda snarast få ta del av de ändrade förutsättningarna. 

 

CS beslutade att uppdra till DK att initiera arbetet med att anordna en 

domarpreparandkurs 2011. 

 

 

 

§ 114 Protokoll / protokollsutdrag från Utställningskommittén  

 

Protokollsutdrag från UtstK sammanträde  8 – 9 juni 2010: 

 

- beträffande byte av BIS-domare på SSRKs utställning i Högbo Bruk 2010-03-20. Då 

byte av BIS-domare tillåtits av arrangör i samband med att en hund som blivit BIR, är 

uppfödd av den till BIS-uppdraget utsedde domare. 
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Beslöt UtstK att skriva till SSRK och informera om att UtstK anser att i ett ovan 

nämnt fall är det mest korrekta att domaren fullföljer sitt BIS-uppdrag och för att 

undvika misstanke om jävig bedömning rekommenderas att hund av egen uppfödning 

inte döms av uppfödaren om denne har uppdraget att döma BIS.  

 

 

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

 

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

 

 

 

§ 115 Redovisning av DK/VU 

 

DK beslöt bekräfta DK/VU bifallen dispens att döma ras för vilken auktorisation inte innehas:  

 

Thord Byström att döma rasen hovawart vid Tollarps BKs utställning 2010-07-17 trots att 

auktorisation inte innehas.  

 

Boo Lundström att döma rasen hovawart vid Ölands BKs utställning 2010-07-18 trots att 

auktorisation inte innehas.  

 

 

DK beslöt att bekräfta DK/VU bifallen ansökan från Lena Stålhandske om utökning av 

rasregister med border collie. 

 

 

Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  

 

Hans Almgren jämthund 

 engelsk springer spaniel 

 

Benny Blid von Schedvin amerikansk cocker spaniel 

 flatcoated retriever 

 

Åke Cronander tax 

 

Jan Herngren schnauzer 

 tibetansk mastiff 

 

Peter Hoyer breton 

 korthårig vorsteh 

 långhårig vorsteh 

 strävhårig vorsteh 

 

Ann-Christin Johansson tax 

Martin Johansson släthårig foxterrier 

 strävhårig foxterrier 

 

Mats Jonsson rhodesian ridgeback 
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Bertil Lundgren lhasa apso 

 

Lena Nordin kleiner münsterländer 

 strävhårig vorsteh 

 

Sara Nordin dalmatiner 

 

Marie Nylander finsk stövare 

 hamiltonstövare 

 schillerstövare 

 

Torbjörn Skaar berner sennenhund 

 

Sonny Ström svart terrier 

 

Lena Stålhandske mastiff 

 

Paula Sunebring bracco italiano 

 spinone 

 stabyhoun 

 

Lars Widén engelsk springer spaniel 

 

 

Auktorisationer genom examination; 

 

Johnny Andersson griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon 

 

Jan-Erik Ek  skotsk terrier 

 

Svante Frisk  fransk bulldogg 

  tibetansk spaniel 

 

Marie Gadolin  afghanhund 

 

Jan Herngren  dvärgschnauzer 

 

Lena Hägglund  engelsk springer spaniel 

  welsh springer spaniel 

 

Ann-Christin Johansson keeshond 

  bracco italiano 

 

Henrik Johansson dvärgpinscher 

 

Eva Liljekvist Borg golden retriever 

 

Bertil Lundgren  irländsk varghund 
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Ewa Nielsen  dvärgschnauzer 

  pudel 

  chihuahua 

 

Gunnar Norlin  flatcoated retriever 

 

Britta Roos-Börjeson tysk spets / klein-, mittel- & grosspitz 

 

Charlott Sandberg bullterrier/miniatyrbullterrier 

 

Lena Stålhandske australian kelpie 

  australian  shepherd 

  bearded collie 

  border collie 

  welsh corgi cardigan 

  berner sennenhund 

  tibetansk mastiff 

 alaskan malamute 

 

 

Auktorisationer för domare i grundutbildning;  

 

Henrik Härling whippet 
 (1:a auktorisation = ny domare) 
 

Micael Johansson collie (kh + lh) 
 (1:a auktorisation = ny domare) 
 

Charlotte Orre dvärgschnauzer 

(1:a auktorisation = ny domare) 
 

Annica Uppström samojedhund 
 (1:a auktorisation = ny domare) 
 

Anna Uthorn västgötaspets 

 (1:a auktorisation = ny domare) japansk spets 

 

 

 

§ 116 Pågående ärenden 

 

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 

 

Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats: 

 

Nr 2/2010 

§18 Föra in beslutade ändringar i broschyren ”exteriördomare på hundutställning” 

 

 Ändringarna är införda och broschyren kan lämnas på tryck. 

 

 



9 

 

Nr 3/2010 

§ 73 Inköp av DVDn ”Movement & Conformation”. 

  

 Utbildningsavdelningen har köpt in tre exemplar, enligt uppdrag, av DVDn 

 

 

Ta fram en enkät för en förfrågan hos länsklubbarna hur de idag arbetar med 

kvalitetssäkring av utomnordiska domare. 

 

Enkäten är framtagen och utskickad och en sammanställning av svaren kommer 

att rapporteras till CS nästa möte. 

 

 

§ 86 Uppdrag till kansliet att ta fram en lista över nytillkomna raser under de två 

senaste åren. 

 

 DK gick igenom listan och fann att det finns för få exemplar i landet av aktuella 

raser för att ha en presentation av raserna. DK beslöt att ingen åtgärd ska ske i 

dagsläget. 

 

 

Nr 4/2010 

§ 99 Lista över uppdrag till kansliet inför preparandkursen 2011. 

 

 Utbildningsavdelningen avrapporterade alla uppdragen som avklarade. 

 

 

 

§ 117 Preparandkursen 2010 

 

För kännedom fanns minnesanteckningar från preparandlärarnas eftermöte 2010-06-03. 

 

DK tog del av anteckningarna därefter lades de till handlingarna. 

 

 

 

§ 118 Preparandkursen 2011  

 

Utbildningsavdelningen informerade att alla tillfrågade lärare har tackat ja till 

preparandkursen 2011.  

 

Lärarstaben ser ut enligt följande: Nina Karlsdotter, Paul Stanton, Kenneth Edh, Karl-Erik 

Johansson och Bo Wallin. 

 

Ansvarig för kursen är: Carl-Gunnar Stafberg DKs ordförande och CS ledamot. 

 

Enligt uppdrag efter diskussion på DKs möte den 7 juli har utbildningsavdelningen kollat upp 

om Öster Malma med så kort varsel är ledigt den aktuella veckan i maj 2011. Anläggningen är 

ledig och en preliminärbokning har gjorts som snarast måste bekräftas.  
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DK beslutade med bakgrund av de diskussioner som fördes redan vid förra mötet och det 

pressade tidsschemat att inte göra några ytterligare upphandlingar på alternativa anläggningar 

utan ger utbildningsavdelningen i uppdrag att bekräfta sin bokning till Öster Malma. Däremot 

är DK positiv till att begära in offerter från andra anläggningar inför kommande 

preparandkurs efter 2011 då tid finns för att undersöka andra alternativ. 

 

Åke Cronander reserverade sig mot beslutet att inte göra fler upphandlingar inför 2011 års 

preparandkurs. 

 

 

 

§ 119 Domarutbildning 

 

För genomgång fanns en mall för utformning av utbildningsplan beträffande vidareutbildning 

av exteriördomare samt ett förslag på hur handledare ska utses. 

 

Förslaget på utbildningsplanen godkändes efter vissa språkliga ändringar. 

 

Uppdrogs till Åke Cronander att arbeta fram en arbetsbeskrivning för handledarna. 

 

Uppdrogs till utbildningsavdelningen, under förutsättning att ovanstående utbildningsplan 

godkänns av CS, att i samband med utskicket av det uppdaterade häftet ”Regler och riktlinjer 

för utbildning av exteriördomare” även skicka med en utförlig information om det nya 

utbildningssystemet. 

 

DK önskar även att få ut information i Hundsport Funktionär. Kontaktperson beträffande 

artikeln är Åke Cronander. 

 

 

En fråga fanns från DK ledamoten Åke Cronander om vems ansvar det är att kontrollera att 

examinatorerna har behörighet att examinera på en viss ras. 

 

DK konstaterar att det är upp till den som ska examineras att kontrollera att examinatorn 

uppfyller kraven.  

 

 

 

§ 120 Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation 

 

En skrivelse har inkommit från Hans Almgren med ansökan om gruppallroundauktorisation 

för grupp 2. 

 

DK beslöt att bifalla ansökan. 

 

 

En skrivelse har inkommit från Liz-Beth C Liljeqvist med ansökan om 

gruppallroundauktorisation för grupp 8. 

 

DK beslöt att bifalla ansökan. 
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En skrivelse har inkommit från Ann-Christin Johansson med ansökan om 

gruppallroundauktorisation för grupp 9. 

 

DK beslöt att bifalla ansökan. 

 

 

 

§ 121 Ansökningar beträffande följdauktorisation 
 

En skrivelse har inkommit från Barbara Ruth Smith med ansökan om följdauktorisation för 

raserna podenco portogues och cirneco dell’etna. 

 

DK beslöt att bifalla ansökan. 

 

 

 

§ 122 Ansökningar beträffande honnörsdomare 

 

En ansökan fanns om att få bli honnörsdomare från exteriördomaren Tore Strandgård.  

 

DK beslöt att bifalla ansökan och tackar för ett väl förrättat värv genom åren.  

 

 

 

§ 123 Domarfrågor – Bedömning 

 

En skrivelse fanns från en utställare av rasen hamiltonstövare vid Örebro Läns Stövarklubbs 

utställning 2010-05-30. Utställaren önskar få priset 0 struket då motiveringen för priset var att 

hunden har en knäck på svansen. Skriftställaren har i efterhand röntgat sin hund och röntgen 

påvisar en fettknuta och inga skelettförändringar. 

 

DK tog del av skrivelsen samt väl verifierad röntgenbild av svansen. DK beslöt att 

rekommendera UtstK att stryka 0-pris då fettknuta inte är ett diskvalificerande fel. DK vill 

dock påpeka att domaren inte gjort något fel i att tilldela hunden 0-pris vid 

utställningstillfället då inga intyg fanns om att det rörde sig om en fettknuta. Skrivelsen lades 

därefter till handlingarna. 

 

 

En skrivelse fanns från en utställare av rasen dogo canario vid Småland-Ölands Kennelklubbs 

utställning i Jönköping 2010-06-21. Utställaren vill klaga på att domaren inte var uppdaterad 

på standarden för rasen och dömde ner skriftställarens hund på felaktiga grunder enligt 

standarden för rasen.  

 

DK tog del av skrivelsen samt aktuell domares yttrande. DK beklagar att utställaren upplevt 

det hela klandervärt. Skrivelsen lades därefter till handlingarna. 

 

En skrivelse fanns från en utställare av rasen portugisisk vattenhund vid Värmlands 

Kennelklubbs utställning i Ransäter 2010-07-31. Utställaren önskar få priset 0 struket då 

skriftställaren anser att domaren har pressat aktuell hund för mycket och att det på så sätt har 

framkallat hundens uppträdande. 
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DK tog del av skrivelsen samt aktuell domares yttrande. DK beslöt att inte rekommendera 

UtstK att styrka priset då den beskrivning som skriftställaren ger av hundens uppträdande i 

ringen visar att domaren har tilldelat hunden ett korrekt pris. Skrivelsen lades därefter till 

handlingarna. 

 

 

En skrivelse fanns från Svenska Schnauzer-Pinscherklubben (SSPK) beträffande en felfärgad 

pinscher som erhållit 1:a pris vid utställning. Hunden har färgen brun med röda tecken vilket 

inte är en godkänd färg och den borde tilldelats 0-pris. SSPK vill att DK ska meddela aktuell 

domare felet samt uppmärksamma auktoriserade domare på rasen att färgen inte är godkänd. 

 

DK tog del av skrivelsen och beslöt att rekommendera UtstK att stryka priset. DK uppmanar 

även domarna att vara uppmärksamma på färgfelet. SSPK kommer att under hösten ha en 

exteriördomarkonferens där DK anser att det skulle vara mycket lämpligt att ta upp frågan och 

informera domarna. 

 

 

 

§ 124 Domarfrågor – uppträdande 

 

En skrivelse fanns från en utställare av rasen eurasier vid Östergötlands Kennelklubbs 

utställning i Norrköping 2010-06-06. Utställaren har reagerat starkt på ett uttalande som 

domaren gjorde beträffande dennes hund. 

 

DK tog del av skrivelsen och beklagar att utställaren har upplevt det som kränkande. 

Skrivelsen lades därefter till handlingarna. 

 

 

 

§ 125 Domarfrågor – Inställda uppdrag 

 

För kännedom fanns information från exteriördomarna Maritha Östlund-Holmsten och Göran 

Bodegård som blivit tvungna att ställa in domaruppdrag på grund av hälsoskäl. 

 

DK noterade informationen. 

 

 

 

§ 126 Domarfrågor – Övriga inkomna skrivelser 

 

En skrivelse fanns från Specialklubben för Bearded Collie med synpunkter på en domare som 

enligt dem genomförde bedömningen i princip utan att ta i hundarna. Klubben påpekar vikten 

av att använda sina händer när man dömer en pälsras.  

 

DK tog del av skrivelsen, domarens yttrande samt rapport från Åke Cronander och Karl-Erik 

Johansson som träffat aktuell domare och informerat denne om vårt bedömningssystem. 

 

Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
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En skrivelse fanns från utställare av rasen labrador retriever på Örebro Läns Kennelklubbs 

utställning i Askersund beträffande en domare som inte vidrörde en enda hund i sin 

bedömning. Utställaren undrar om man verkligen kan döma hundar utan att ta i dem? 

 

DK tog del av skrivelsen och beklagar det som hänt och konstaterar att det är olika kulturer 

inom utställningsvärlden i olika länder. DK beslutade att be UtstK att informera arrangörerna 

om att de måste informera sina utländska domare om att det är brukligt i Sverige att ta i 

hundarna vid bedömningen. 

 

Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 

 

 

 

§ 127 Raskompendier  

 

En skrivelse fanns från Svenska Polarhundklubben med en förfrågan om ekonomiska medel 

för att översätta deras raskompendium. 

 

DK beslöt att avslå förfrågan med förklaringen att det inte finns några ekonomiska medel till 

detta. 

 

 

Anmäldes nyinkommet raskompendium för tax, granskning har påbörjats av Ann Carlström 

och Karl-Erik Johansson. 

 

Anmäldes nyinkommet raskompendium för bergamasco, granskning har påbörjats av Åke 

Cronander och Karl-Erik Johansson. 

 

 

Anmäldes att raskompendium för schipperke, berger des pyrenées, schapendoes, gos d’atura 

catala, bergamasco, cao da serra de aires, old english sheepdog, polski owczarek nizinny, 

schapendoes och dansk-svensk gårdshund godkänts. DK noterade att utbetalning av ordinarie 

kostnadsbidrag därmed kan ske när justerat raskompendium kommit in till kansliet. 

 

 

 

§ 128 Domarkonferenser – Ansökan 

 

DK beslöt att bifalla följande ansökningar om att få arrangera bidragsberättigad konferens för 

exteriördomare 2013; 

 

 

 

 

20 – 21 apr 2013  Fågelhundarnas Arbetsutskott irländsk röd setter 

     irländsk röd & vit setter 

     engelsk setter 

     gordon setter 

     pointer 
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18 – 20 okt 2013 Svenska Brukshundklubben briard 

     berger picard 

     belgiska vallhundar 

     bouvier des flandres 

     hollandse herdershond 

     vit herdehund 

 

Sedan tidigare bifallen konferens där beslut om datum skulle tas efter att FCI meddelat datum 

för World Dog Show och European Dog Show 2013, kan nu fastställas enligt följande: 

 

5 – 6 okt 2013 Svenska Lancashire Heeler Klubben lancashire heeler 

  Specialklubben för Västgötaspets västgötaspets 

  Svenska Welsh Corgi Klubben welsh corgi pembroke 

     welsh corgi cardigan 

 

 

DK beslöt att avslå Svenska Älghundklubbens ansökan med motiveringen att det inte har gått 

minst fem år sedan förra exteriördomarkonferensen som hölls 2009. 

 

 

 

§ 129 Ansökan om resestipendium 

 

En ansökan om resestipendium fanns från Mia Sandgren som planerar en resa till USA för att 

bl a studera american staffordshireterrier vid utställningarna i Montgomery. 

 

DK beslöt att bevilja ansökan med 5 000 kr som utbetalas då reseberättelsen kommit in och 

godkänts. 

 

 

 

§ 130 Övriga skrivelser 

 

En skrivelse fanns från en sökande till preparandkursen 2010, där denne ifrågasätter att 

skriftställaren  nämns i ett yttrande som CS begärt från Preparandlärargruppen. 

 

DK tog del av skrivelsen och finner det anmärkningsvärt att skriftställaren kan kommentera 

en skrivelse/yttrande som gått internt mellan DK och CS.  

 

Därefter lades skrivelsen till handlingarna.  

 

 

En skrivelse fanns från Göran Bodegård med ett förslag på organiserad struktur angående 

grupp och BIS domaruppdrag.  

 

DK tog del av skrivelsen och konstaterar att DK i samråd med UtstK på det gemensamma 

mötet i juni beslutat 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. 
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Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 

 

 

En skrivelse fanns från en utställare av rasen chinese crested dog som uppmärksammat att 

oönskad/otillåten hårväxt rakas eller på annat sätt tas bort på hundarna inför utställning. 

Skriftställaren undrar vad som gäller då denne uppfattat det som ett brott mot SKKs 

utställningsbestämmelser. 

 

DK konstaterar att det är tillåtet på den nakna varianten av rasen att ta bort enstaka hår genom 

rakning, dock inte på utställningsområdet. Rakning ska göras på ett sådant sätt att hundarnas 

hud inte skadas. Epilering, användning av kemiska medel eller andra former av 

hårborttagningsmedel är oacceptabelt och helt förbjudet. DK uppmanar domarna att vara 

observanta på om hårborttagning har skett. 

 

Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 

 

 

För kännedom har en skrivelse inkommit från domaren Ulla Bergh-Persson beträffande en 

shetland sheepdog vid namn Golden Rose Play With Fire som finns hos domaren på 

leasingavtal i högst ett år och som aktuell domare kommer att visa på utställning. 

 

DK hänvisar till den generella dispensen att visa hund på utställning beträffande hundar på 

leasingavtal 6 – 12 månader hos svenska domare. 

 

 

En dispensansökan om att få döma tenterfield terrier vid ett domaruppdrag i Australien i 

oktober 2010 fanns från Gertrud Hagström. 

 

DK beslöt att bifalla ansökan. 

 

 

 

§ 131 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 
 

DK beslöt att första ärendet under § 130 inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 

 

Informationen om det nya vidareutbildningssystemet önskar DK få ut i Hundsport Funktionär. 

 

 

 

 

 

§ 132 Mötets avslutande 

 

Vice ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet 

 

 

 

Pia Wahlström 

 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Nina Karlsdotter   Ann Carlström 

     

 

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

dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  

 


