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SKK/DK nr 7/2010 

2010-11-03 

§ 142 - 171 

 

 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 3 

november på SKKs kansli. 

 

 

Närvarande ledamöter: 

Nina Karlsdotter (vice ordf.), Carl-Gunnar Stafberg (ordf fr o m § 153), Bo Wallin, Karl-Erik 

Johansson, Ann Carlström (t o m § 159) 

 

Adjungerade SKKs kansli: 

Ulrika Henriksson, Kjell Svensson, Karin Drotz (§ 153), Håkan Ericson (§ 153) 

 

Adjungerade § 153 

Göran Bodegård, Renée Sporre Willes, Sonja Hagelberg 

 

Vid protokollet: Pia Wahlström 

 

 

 

§ 142 Mötets öppnande 

 

Vice ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat. 

 

 

 

§ 143 Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes. 

 

 

 

§ 144 Val av justerare 

 

Bo Wallin utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

 

§ 145 Föregående protokoll SKK/DK nr 4, 5 & 6/2010 

 

DKs protokoll nr 4, 5 och 6/2010 godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 146 Resultatrapport 

 

Resultatrapport för perioden augusti – september genomgicks och DK konstaterade att de 

ligger väl i budget. Därefter lades rapporten till handlingarna. 

 

 

 

§ 147 Information från ledamöterna 

 

Bo Wallin informerade om att en mycket fin artikel om vår avlidne allrounddomare Ove 

Germundsson har varit publicerad i Göteborgs Posten. 

 

 

 

§ 148 Information från Tävlings- och Utbildningschefen 

 

Kjell Svensson informerade att en ny chefsjurist har anställts och kommer att tillträda sin 

tjänst i slutet av november. 

 

NKU/AU beslutade på sitt möte i september att alla nordiska domare ska stå med födelseår i 

European Judge Directory. 

 

Fortsatt informerade Kjell att FCI fr o m 1 januari 2011 godkänt långhårig schäfer som ras 

med cacib-rättigheter.  

 

Under förutsättning att de båda hårlagen, schäfer och långhårig schäfer, får samma FCI-

nummer konstaterar DK att alla svenska schäferdomare även blir auktoriserade på långhårig 

schäfer. 

 

DK anser att det inte behövs någon speciell utbildning för rasen. DK önskar att Svenska 

Brukshundklubben tar fram illustrationer på långhårig schäfer som ska skickas med 

standarden ut till domarna.  

 

Ett förtydligande är att det är långhårig schäfer med underull som godkänts som ras. 

 

Fotnot: CS beslutade på sitt möte 2010-11-08 att långhårig schäfer inte kommer att 

godkännas i Sverige förrän 2012-01-01. D v s inga förändringar gällande schäfer under 

2011. 

 

 

 

§ 149 Information från sekreteraren 

 

Sekreteraren informerade att SKK har varit i kontakt med The Kennel Club beträffande 

borttagning av morrhår. 

 

Vidare informerade sekreteraren om Svenska Domarföreningens skrivelse beträffande 

önskemål om höjda domararvoden. SKK har skickat skrivelsen på snabbremiss till klubbarna 

och CS kommer att behandla ärendet på sitt möte den 10 november. 
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Sekreteraren framförde ett tack till DK från Ove Germundssons livskamrat Leif Strömberg för 

DKs engagemang och stöd i samband med Oves sjukdom och bortgång. 

 

 

 

§ 150 Protokoll / Information från FCI 

 

För kännedom fanns FCI Cirkulär: 

 

- 74/2010 med information från Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) om att 

Moreno Maltagliatis avstängning som domare har upphävts fr o m 2010-08-04. 

 

- 76/2010 med information från Asociación Canófila Costarricense (ACC) att Bernardo 

Molina Patiño och Rodrigo Fallas Gonzalez har uteslutits som domare och 

medlemmar i ACC fr o m 2010-08-25. 

 

- 77/2010 med information från The Société Centrale Canine (SCC) att Christiane Lafay 

är avstängd som domare under perioden 2010-08-16 – 2012-08-16 och Violaine 

Pressiat är avstängd som domare under perioden 2010-08-16 – 2012-02-16. 

 

- 82/2010 med utdrag ur FCI General Committees möte i augusti 2010 där de 

konstaterar att det är absolut förbjudet att som domare dubbelboka uppdrag. 

 

- 86/2010 med utdrag ur FCI General Committees möte i augusti 2010 beträffande att 

förbättra den generella synen på hund och hundsport. 

 

- 87/2010 beträffande nationella championat och anmälan i championklass. 

 

- 88/2010 beträffande vilka raser som har rätt att delta i jakt-/bruksklass. 

 

- 89/2010 med information från FCI General Committes möte i oktober där de beslutade 

att frysa allt samarbete med Union of Cynologists of Kazakhstan (UCK). 

 

- 93/2010 med information från Uniunea Chinologica Din Moldova (UChM) att 

följande personer har uteslutits ur UChM; Olga Scheritsa, Claudia Scheritsa och 

Victor Sochikan. 

 

 

För kännedom fanns protokoll från: 

 

- FCI General Committees möte i Madrid 2010-02-24--25 

 

- FCI General Committees möte i Bratislava 2010-08-11--12 

 

- Uppdaterad lista över internationella utställningar under 2011 
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§ 151 Protokollsutdrag från SKK/CS 

 

Protokollsutdrag fanns från SKK/CS sammanträde 8 – 9 september 2010: 

 

- Beträffande DKs uppdrag att undersöka vilka raser som i sin standard skriver att päls 

på nosen ska klippas. 

 

CS diskuterade ärendet och beslutade om fortsatt bordläggning. Ulf Uddman har i 

uppdrag från DK att bevaka ärendet vid årets Stockholm Hundmässa. Det står alla 

SKKs kommittéer fritt att lämna kommentarer kring frågan. En rapport kommer att 

sammanställas till CS möte den 4 maj 2011. 

 

Ulf Uddman har skrivit till franska kennelklubben och avvaktar svar för att få 

information om pudelstandarden diskuteras och om det är någon debatt kring 

överdriven trimning/klippning etc inför utställning när det gäller pudel. 

 

DK noterade informationen. 

 

 

- Beträffande DKs och UtstK beslut 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. 

 

CS fann beslutet utmärkt och uppdrar till kansliet att se till att distribuera 

informationen till domarkåren. 

 

DK noterade informationen och konstaterar att information har gått ut i Hundsport Funktionär 

samt att informationen har gått ut till samtliga exteriördomare per brev. 

 

 

- Beträffande en skrivelse från Svenska Terrierklubben som vid upprepade tillfällen 

råkat ut för att utländska exteriördomare dubbelbokar sig. SvTek önskar att SKK 

verkar för ett gemensamt regelverk inom FCI för medlemsländernas domare 

beträffande disciplinära åtgärder. 

 

DK tillsammans med UtstK önskar att CS lyfter frågan till FCI 

 

Ulf Uddman informerade att frågan kommer att diskuteras på nästa möte inom NKU. 

Nästa steg blir att ta upp frågan på FCI Domarkommittémöte i februari 2011. 

 

DK tackar för informationen. 

 

 

- Beträffande DKs förslag till regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare 

 

Förslaget diskuterades mycket ingående och gav upphov till en mängd frågor på de 

olika delarna i utbildningsplanen. 

 

CS samlade intryck av det nya förslaget är att det inte är optimalt och beslutade att 

återremittera förslaget till DK 
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DK noterade CS beslut. 

 

 

- Beträffande konsekvenser av bestraffningar inom SKK för t ex exteriördomare 

(och/inte?) jaktprovsdomare. 

 

Vid CS möte nr 6/2007 beslutades att alla auktoriserade svenska domare principiellt 

ska omfattas av ett likartat regelverk vid eventuella disciplinära påföljder. Ansvaret för 

beslut i disciplinära frågor rörande exteriördomare ligger hos SKKs Domarkommitté. 

För provdomare samt i förekommande fall tävlingsdomare vilar ansvaret hos 

respektive specialklubbs styrelse. Såväl exteriördomare som provdomare eller 

motsvarande har att följa respektive utställnings- prov- och tävlingsbestämmelser samt 

tillämpliga domaretiska regler. 

 

CS diskuterade kring frågan om att när en del av organisationen straffar en domare ska 

det då gälla alla auktorisationer eller endast den del det berör. 

 

DK följer det straff som DN utmätt och stänger av domare under motsvarande 

tidsperiod. 

 

UKK arbetar efter en praxis som säger ”en gång är ingen gång” men från och med 

andra gången finns en stigande straffskala som används. 

 

CS beslutade att det är svårt att generalisera i denna fråga och att en granskning av 

varje individuellt fall bör göras. 

 

DK noterade informationen. 

 

 

- Beträffande SSUKs önskemål om att några numerärt små raser inom FCI grupp 5 kan 

bli föremål för presentation på den generella domarkonferensen 2012. 

 

CS ställer sig positiv till SSUKs önskemål och beslutade att uppdra till DK att bilda en 

arbetsgrupp och lämna förslag till program för fredagens (16/11 2012) utbildning. 

 

DK noterade CS beslut och utsåg, att ingå i arbetsgruppen, Bo Wallin (sammankallande), 

Carl-Gunnar Stafberg, Ann Carlström samt beslöt att tillfråga en ledamot i 

utställningskommittén, med erfarenhet av att planera exteriördomarkonferenser, om denne vill 

ingå i arbetsgruppen. Programförslag till utbildningen ska presenteras på DKs möte nr 1 eller 

2 2011. 

 

 

- Beträffande Domarföreningens brev till VD Ulf Uddman, där de påpekat vikten av att 

samtliga exteriördomare får tillgång till utbildning i de nya 

utställningsbestämmelserna. Föreningen anser inte att självstudier är tillräckligt och 

önskar besked från CS och DK hur man ska hantera utbildningsplanen för 

exteriördomare i detta avseende. 
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CS uttalade att alla exteriördomare är välkomna att delta i de utbildningar som 

kommer att finnas tillgängliga under hösten både centralt och regionalt (se också DKs 

protokoll nr 1/2010 § 19). 

 

CS beslutade att ett brev ska snarast formuleras och skickas till alla exteriördomare via 

e-post med information enligt ovan. 

 

DK noterade informationen. 

 

 

- Beträffande att DK önskar göra ett förtydligande till sitt protokoll nr 3/2010 § 79 som 

rör program för vidareutbildning för domare. DK anser 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. DK 

beklagar att regeländringen verkställdes innan DKs protokoll godkänts av CS. 

 

DK har i protokoll nr 3/2010 fattat ett omedelbart justerat beslut om närvaro vid 

funktionsprov. CS konstaterar att frågan redan tidigare ingående diskuterats i CS 

protokoll nr 5/2009 § 113. CS beslut då var att närvarokrav vid prov för 

exteriördomare ska lämnas in före ansökan om vidareutbildning. DK har således på 

nytt fattat ett beslut som strider mot CS beslut, utan att ens avvakta CS granskning av 

protokollet. 

 

CS upphäver DKs beslut och hänvisar till CS protokoll nr 5/2009 som alltjämt ska 

gälla. 

 

Beslutet förklarades omedelbart justerat. 

 

DK noterade CS beslut. 

 

 

 

§ 152 Protokoll från SKK/UtstK 

 

För kännedom fanns SKK/UtstK protokoll från den 24 augusti 2010. 

 

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

 

 

 

§ 153 Gemensamma frågor DK, StandK och SRD-gruppen 

 

Göran Bodegård ordförande i Standardkommittén inleder med att ta upp de punkter som han 

anser att StandK och DK bör diskutera; 

 

 Samsyn och samarbete beträffande raskompendier för SRD raserna 

 Vilken standard som ska gälla när en ny/omarbetad engelskspråkig standard finns på 

FCIs websida 

 FCI standardkommitté 
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Håkan Ericson sekreterare i StandK föredrog den praktiska hanteringen vad det gäller 

nya/omarbetade standarder som kommer till SKK. Hela proceduren beräknas ta minst sex 

månader. För närvarande har StandK ca 50 standarder som de arbetar med. 

Hur man praktiskt ska hantera granskningen av raskompendium för SRD raserna 

diskuterades. 

 

Önskemål från SRD-gruppen är att den generella texten i SRD häftet ska finnas med i alla nya 

raskompendium. Ett förslag är även att illustrationer på exteriöra överdrifter ska finnas med i 

SRD häftet likaväl som i berörda raskompendier. 

 

Renée Sporre Willes informerade om arbetet i FCIs Standardkommitté.  
 

 

DK beslutade att föreslå, efter diskussion med StandK, CS att så fort det finns en ny eller 

omarbetad standard översatt på engelska publicerad på FCIs websida ska det vara den 

standarden som gäller. 

  

DKs önskemål är att det ska framgå av utställningsbestämmelserna vilken standard som gäller 

för att klargöra även för utställarna vad som gäller beträffande standards. Ytterligare 

önskemål är att det omedelbart ska publiceras i en speciell lista på skk.se när en standard har 

inkommit till SKK för översättning samt att utbildningsavdelningen informerar domarna om 

att en ny eller omarbetad standard är på väg och gällande standard finns på FCIs websida. 

  

Beslutet förklarades omedelbart justerad. 

 

 

 

§ 154 Redovisning av DK/VU 

 

DK beslöt att bekräfta DK/VU bifallen Dispens att döma ras för vilken auktorisation inte 

innehas: 

 

Hans Almgren att döma raserna australisk silky terrier (3 st), english toy terrier (5 st) samt 

italiensk vinthund (12 st) vid utställning i Nya Zealand, 2010-10-01 trots att auktorisation inte 

innehas. 

 

Jesper Andersson att döma rasen beauceron (1 st) vid Kramfors BKs utställning 2010-10-30, 

trots att auktorisation inte innehas. 

 

Marie Nylander att döma rasen långhårig vorsteh (2 st) vid SVK-Västerbottens utställning i 

Umeå 2010-11-13. 

 

 

Utbildningsavdelningen redovisade en översyn på olika elev- och aspiranttjänstgöringar under 

perioden september – oktober 2010, där inte reglerna följts beträffande antalet elever och 

aspiranter i ringen vid samma tillfälle. 

 

DK vill på förekommen anledning påminna domarna om att man inte kan lova fler än en elev 

och en aspirant respektive två elever tjänstgöring i ringen vid samma tillfälle. 
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Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  

 

Johan Andersson pyrenéerhund 

 cocker spaniel 

 

Bengt-Åke Bogren bearded collie 

 schapendoes 

 

Jan-Erik Ek borderterrier 

 norwichterrier 

 

Marie Gadolin tibetansk spaniel 

 

Kerstin Henriksson curly coated retriever 

 

Kjell Lindström faraohund 

 

Pia Lundberg berner sennenhund 

 

Joakim Ohlsson tibetansk spaniel 

 

Britta Roos-Börjeson isländsk fårhund 

 keeshond 

 

Charlott Sandberg skotsk terrier 

 west highland white terrier 

 

Gunilla Sandberg faraohund 

 galgo espanol 

 saluki 

 

Torbjörn Skaar bullmastiff 

 

Barbara Ruth Smith australisk terrier 

 cairnterrier 

 jack russell terrier 

 

Sonny Ström hälleforshund 

 norsk älghund, grå (gråhund) 

 

Jan Törnblom shih tzu 

 

Anna Törnlöv karelsk björnhund 

 norsk älghund, svart 

 svensk vit älghund 

 västsibirisk lajka 

 östsibirisk lajka 

 

Lars Widén beagle 
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Auktorisationer genom examination;  

 

Johnny Andersson bearded collie 

 berner sennenhund 

 grand danois 

 newfoundlandshund 

 västgötaspets 

 

Sonja Björklund chihuahua (kh + lh) 

 

Åke Cronander belgisk vallhund (groenendael / laekenois / malinois / tervueren) 

 mudi 

 pumi 

 

Jan-Erik Ek cairnterrier 

 

Svante Frisk mops 

 

Ann-Christin Johansson bearded collie 

 

Börje Johansson korthårig vorsteh 

 strävhårig vorsteh 

 amerikansk cocker spaniel 

 clumber spaniel 

 

Eva Jönsson dalmatiner 

 

Eva Liljekvist Borg mops 

 

Liz-Beth C Liljeqvist schapendoes 

 

Tord Lundborg flatcoated retriever 

 

Bertil Lundgren faraohund 

 

Anna-Lena Munkvall australisk terrier 

 bedlingtonterrier 

 borderterrier 

 jack russell terrier 

 skotsk terrier 

 west highland white terrier 

 

Ewa Nielsen borzoi 

 italiensk vinthund 

 greyhound 

 skotsk hjorthund 

 

Joakim Ohlsson labrador retriever 

 griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon 

 tibetansk terrier 



10 

 

Sonny Ström karelsk björnhund 

 svensk vit älghund 

 

Lars Widén bearded collie 

 

 

 

Auktorisationer för domare i grundutbildning;  

 

Åsa Andersson chinese crested dog 

(1:a auktorisation = ny domare) shih tzu 

 

Samuel Carlid chihuahua 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 

Carina Ekwall afghanhund 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 

Henrik Härling greyhound 

 irländsk varghund 

 italiensk vinthund 

 

Theres Johansson clumber spaniel 

(1:a auktorisation = ny domare) cocker spaniel 

 field spaniel 

 

Jeanett Lemmeke dobermann 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 

Charlotte Orre affenpinscher 

 schnauzer (sv & p/s) 

 

Lisa Molin tibetansk spaniel 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 

Morten Nilsen schäfer 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 

Bo Paulsson tax 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 

Lena Rollmar engelsk springer spaniel 

(1:a auktorisation = ny domare) welsh springer spaniel 

 

Annica Uppström alaskan malamute 

 grönlandshund 

 siberian husky 

 

Anna Uthorn shetland sheepdog 
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Monika Åkesson newfoundlandshund 

(1:a auktorisation = ny domare) leonberger 

 

 

 

§  155 Pågående ärenden 

 

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 

 

Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats eller utgår: 

 

 

Nr 2/2010 

§ 19 Utskick av ”utbildningspaketet” till alla exteriördomare inför de nya 

utställningsbestämmelserna. 

 

 Rapporterades att ”utbildningspaketet” är färdigt och skickas inom kort. 

 

 

Nr 3/2010 

§ 73 Beträffande avlägsnande av morrhår. Uppdrag från CS att kontakta Svenska 

Pudelklubben och diskutera konsekvenserna av beslutet för pudel. 

 

 Ordföranden har varit i kontakt med Pudelklubben som ställer sig oförstående 

till problematiken med avlägsnande av morrhår. 

 

 

Nr 4/2010 

§ 99 CS uppdrag till DK att utse en grupp som ska hålla i uttagningen inför 

preparandkursen 2011 samt se över intervjuprocessen. 

 

 Uppdraget utfördes på DKs möte den 30 september och kommer att redovisas på 

CS möte den 10 november. 

 

 

§ 100 Uppdatering av Regler och Riktlinjer för utbildning av exteriördomare. 

Uppdrogs till kansliet att lämna till tryck. 

 

 Utgår då uppdateringen av häftet avslagits av CS. 

 

 

Nr 5/2010 

§ 111 Uppdrogs till utbildningsavdelningen att informera domarna om de 

lokala/regionala utbildningarna som redan finns inför de nya 

utställningsbestämmelserna. 

 

 Uppdraget utfört. 
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§ 119 Arbeta fram en arbetsbeskrivning för handledarna till domarutbildningen 

 

 Utgår p g a CS återremitterat ärendet till DK. 

 

Nr 6/2010 

§ 139 Ta fram en lista över de raser som under de senaste fem åren har haft max 50 

registreringar sammanlagt. 

 

 Listan har överlämnats till arbetsgruppen beträffande rasernas presentation på 

generella domarkonferensen. 

 

 

 

§ 156 Preparandkursen 2011 

 

För kännedom fanns sammanställning av utvärdering från kurs i Anatomi och regler och 

bedömningsteknik för blivande exteriördomare som hölls 1 – 3 oktober 2010. 

 

DK tog del av utvärderingen, därefter lades den till handlingarna. 

 

 

För kännedom fanns preliminära resultat från SKKs centralprov från den 16 oktober 2010. 

 

DK tog del av resultaten, därefter lades de till handlingarna. 

 

 

En dispensansökan om att få söka till preparandkursen 2011 utan att godkänt centralprov i 

bedömningsdelen finns. 

 

DK beslöt att avslå dispensansökan. 

 

 

 

§ 157 Domarutbildning 

 

En utbildning samt examination ska hållas för vit herdehund den 11 december 2010.  

 

DK beslöt att Nina Karlsdotter och Kenneth Edh är examinatorer vid examinationen av vit 

herdehund. 

 

 

För kännedom fanns utskicket med information om CS beslut att upphäva DKs beslut från i 

juni om bruks-/jaktnärvaro för exteriördomare som önskar utöka sitt rasregister 

 

 

En ansökan fanns om att få gå officiell elevtjänstgöring på king charles spaniel för 

utomnordisk domare på Stockholm Hundmässa 2010.  
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DK beslöt att bifalla ansökan, såvida övriga kriterier för elevtjänstgöring uppfylls. 

 

Beslutet förklarades omedelbart justerad. 

 

 

Utbildningsavdelningen ställde en fråga till DK beträffande ett betyg från en 

aspiranttjänstgöring där kansliet inte kan hitta vare sig aspirantkallelse eller yttrande från 

aktuell specialklubb. 

 

Ordförande drog sig till minnes att han underkänt aktuell domares examination för samma ras 

2009. Uppdrogs därför till utbildningsavdelningen att på nytt leta efter mer dokumentation 

med anledning av den nya information som inkommit i ärendet. 

 

En sammanställning fanns, från berörda specialklubbar, beträffande tänkbara namn till en 

eventuell preparandkurs 2013 riktad mot jagande raser i grupp 5, 6 och 7. 

 

DK gick igenom sammanställningen och fann att det för närvarande finns för få namn för att 

kunna genomföra en riktad preparandkurs. 

 

Uppdrogs till Bo Wallin att kontakta klubbar med jagande raser för att höra sig för om 

intresset för en riktad preparandkurs. DK beslöt därefter att bordlägga ärendet till nästa möte 

i februari och invänta rapport från Bo Wallin innan slutgiltigt beslut tas i ärendet. 

 

 

Ett ärende beträffande en auktorisation på långhårig vorsteh fanns för behandling. 

 

DK underkänner utförandet av examinationen och beslöt att återta auktorisationen. 

 

 

 

§ 158 Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation 

 

En skrivelse har inkommit från Ingela Nilsson med ansökan om gruppallroundauktorisation 

för grupp 9. 

 

DK beslöt att avslå ansökan. 

 

 

En skrivelse har inkommit från Anita Whitmarsh med ansökan om gruppallroundauktorisation 

för grupp 5. 

 

DK beslöt att avslå ansökan. 

 

 

 

§ 159 Ansökningar beträffande följdauktorisation 

 

En skrivelse har inkommit från Morgan Wackt med ansökan om följdauktorisation för raserna 

basset bleu de gasgogne och grand basset griffon vendéen. 
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DK beslöt att avslå ansökan. 

 

 

 

§ 160 Domarfrågor – bedömning 

 

En skrivelse fanns från en utställare av rasen rottweiler vid utställning i Lund 2010-09-19. 

Utställaren önskar få priset 0 struket då motiveringen i kritiken är att hunden har vita strån på 

halsen. Utställaren anser att det inte kan vara ett diskvalificerande fel då det i standarden står 

att rottweiler inte får ha vita fläckar. 

 

DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande och beslöt att rekommendera UtstK att 

priset ska kvarstå. 

 

 

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

pinscher vars pris på utställning behandlades på DKs sammanträde den 2 september och DK 

beslöt att priset skulle strykas på grund av att hunden är felfärgad och bör få 0 pris på 

utställning. Samma hund har även ställts ut på Syd Skånska Kennelklubbens utställning i 

Sofiero 2010-09-11 och fått ett 2:a pris. SSPK önskar nu att även det priset stryks samt att 

SKK informerar domaren samt uppmärksammar övriga domare på att färgen inte är tillåten. 

 

DK beslöt att rekommendera UtstK att priset ska strykas. 

 

 

 

§ 161 Domarfrågor – Uppträdande 

 

En skrivelse fanns från en utställare av rasen boxer vid en utställning i Finnspång 2010-07-25. 

Utställaren har reagerat starkt på hur domaren har formulerat sig vid bedömning där domaren 

höll öppen kritik. 

 

DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande. DK beklagar att utställaren har tagit illa vid 

sig samt påpekar att när man som domare håller öppen kritik noga bör överväga sitt ordval. 

Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 

 

 

 

§ 162 Domarfrågor – Övriga inkomna skrivelser 

 

En skrivelse fanns från en uppfödare av rasen labrador retriever beträffande en domares 

uttalanden på en mailinglista. Skriftställaren vill ha ett klargörande vad som gäller och om 

SKKs Grundregler inte gäller för domare. 

 

DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande och konstaterar att SKKs Grundregler gäller 

för alla och att man noga måste tänka över sitt ordval när man uttalar sig oavsett om det är 

muntligt eller skriftligt. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
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En skrivelse från SKKs VD till en av SKKs domare med begäran om kommentarer kring 

rykten som florerar beträffande en påstådd dubbelbokning fanns för behandling av DK. 

 

DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande och fann att DK behöver ytterligare 

uppgifter från aktuell domare för att kunna ta beslut i ärendet. DK beslöt därför att bordlägga 

ärendet och begära in kompletterande uppgifter från domaren. 

 

 

 

§ 163 Raskompendier 

 

Anmäldes nyinkommet raskompendium för kleiner münsterländer, granskning har utförts av 

Bo Wallin och Carl-Gunnar Stafberg. 

 

Anmäldes att raskompendium för kleiner münsterländer, dvärgschnauzer, pinscher, 

dvärgpinscher samt schnauzer godkänts. DK noterade att utbetalning av ordinarie 

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

 

 

För raskompendium för gos d’atura catala som godkändes vid DKs möte nr 5/2010 och som 

på grund av olyckliga omständigheter trycktes från en felaktig version, har 2010-10-27 en 

korrigerad version godkänts.  

 

DK beslöt att betala ut ytterligare 1 000 kr i bidrag för ökade tryckkostnader för klubben. 

 

 

Svenska Polarhundklubben upptäckte vid sin konferens ett fel i sitt kompendium för 

grönlandshund. Felet är nu korrigerat och klubben har översänt en ny version av 

raskompendiet till SKK. 

 

DK godkände det nya raskompendiet. 

 

 

Uppdrogs till Nina Karlsdotter och Siv Jernhake att arbeta fram en checklista för granskare av 

kompendier. 

 

 

 

§ 164 Domarkonferenser – Redovisning 

 

Protokoll och ekonomisk redovisning fanns från Svenska Spets- och Urhundklubbens 

exteriördomarkonferens den 14 – 15 november 2009. 

 

DK beslöt att godkänna protokoll och ekonomisk redovisning och noterade att utbetalning av 

ordinarie konferensbidrag därmed kan ske. 

 

 

Protokoll och ekonomisk redovisning fanns från Svenska Vorstehklubbens 

exterördomarkonferens som samarrangerades med Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 

den 9 – 11 april 2010. 
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DK konstaterar att protokoll saknas från SKFs del i konferensen. DK beslöt att bordlägga 

ärendet tills SKFs protokoll har kommit in. 

 

 

 

§ 165 Domarkonferenser – Övrigt 

 

Kontaktpersoner från DK ska utses för exteriördomarkonferenserna 2013. 

 

DK beslöt att: Ann Carlström är kontaktperson för FAs konferens 

  Nina Karlsdotter är kontaktperson för SBKs konferens 

 

Bo Wallin är sedan tidigare utsedd som kontaktperson för SLHK, SKV och SWCKs 

gemensamma konferens. 

 

 

 

§ 166 Reseberättelse 

 

Reseberättelse från Marie Nylanders studieresa till Nationale d’elevage 2010 fanns för 

godkännande. 

 

DK beslöt att godkänna reseberättelsen och noterade att beviljat resebidrag kan betalas ut. 

 

  

 

§ 167 Information från ordföranden 

 

Ordförande informerade från ett möte som SKK haft med The Kennel Club. 

 

 

 

§ 168 Övriga frågor 

 

Ledamöterna framförde ett önskemål om en återkommande punkt på dagordningen – 

Ordförandens rapport från CS. 

 

DK beslöt att punkten ska finnas med vid varje möte. 

 

 

 

§ 169 Kommande möten för 2011 

 

Under 2011 kommer DK att ha ordinarie möten enligt följande; 9 februari, 27 – 28 april 

(gemensamt möte med UtstK), 9 juni, 8 september samt 10 november. 

 

Ärenden som önskas bli behandlade på ovanstående möten ska vara sekreteraren tillhanda 

senast tre veckor före datum för mötet. 
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§ 170 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 inte offentliggöra § 162 beträffande domaren som eventuellt har dubbelbokat 

sig förrän protokollet är justerat. 

 

 

 

§ 171 Mötets avslutande 

 

Ordföranden tackade vice ordförande för att ha lett mötet fram till och med § 152 samt 

tackade även övriga ledamöter för ett bra möte och förklarade därefter mötet för avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Pia Wahlström 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Nina Karlsdotter   Carl-Gunnar Stafberg 

(§ 142 - § 152)   (§ 153 - § 154) 

 

 

 

Bo Wallin 

 

 

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

dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


