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PM 
 

EXTERIÖRDOMARKONFERENSER I FRAMTIDEN 
 
Inledning 
SKK centralstyrelse (CS) har diskuterat frågan om hur exteriördomarkonferenserna 
inom SKK kan utvecklas i framtiden. Detta utifrån att det under senare år har framförts 
en del kritik mot kvaliteten på de sedvanliga rasorienterade domarkonferenserna. CS 
har diskuterat kring om konferenserna ska vara riktade, d.v.s. vara inriktade på 
funktion och inte på ras och om de ska kopplas närmare till SRD. 
Diskussionen har även skett utifrån ambitionen att få ut så bra vidareutbildning av 
exteriördomarkåren som möjligt av de ekonomiska resurser som både SKK centralt och 
specialklubbarna tillför.  
CS har uppdragit till DK och SRD-K att formulera ett PM till årets Kennelfullmäktige om 
framtidens domarkonferenser. 
DK har utsett Nina Karlsdotter, Magnus Hagstedt och Kennet Eliasson att bereda 
frågan tillsammans med SRD-K representant. SRD-K har utsett Göran Bodegård att ingå 
i arbetsgruppen. 
SRD-K har bland annat föreslagit en anpassning till de förändringar som sker i 
utställningssporten och en utveckling mot mer problemorienterade konferenser om 
t.ex. ögon eller andning skulle liksom konferenser med inriktning på rastyp vara 
önskvärda. 
 
Bakgrund 
För fortbildning av exteriördomare anordnar specialklubbarna, med ekonomiskt stöd 
av SKK, domarkonferenser. Genomförandet av domarkonferenser regleras av 
dokumentet ”Regler och riktlinjer för exteriördomarkonferenser” som fastställs av DK. 
Syftet med dagens modell av domarkonferenser är att utveckla kvalitén på den 
exteriöra bedömningen genom att öka samsynen av tolkningen av rasstandarden, att 
öka raskunnandet, att ge en historik och en nulägesbeskrivning, samt att diskutera 
aktuella förtjänster respektive problem/fel hos rasen. 
Det finns en stor variation gällande hur ofta det arrangeras domarkonferenser för olika 
raser. Ett antal raser som är angelägna utifrån numerär på utställning eller att de listas 
i SRD har inte haft eller planerar någon konferens under perioden 1990 till 2015, se 
bilaga. 
Vilka raser som det arrangeras domarkonferenser för avgörs idag helt och hållet av 
specialklubbarna. Varje år kan specialklubbarna ansöka om de domarkonferenser som 
de vill arrangera om tre år. Utifrån inkomna ansökningar gör DK en prioritering av 
ansökningarna.  
 
Förutsättningarna för dagens domarkonferenser  
För att nå ett gott utnyttjande av domarnas tid samt rimlig kostnadseffektivitet ska en 
konferens innehålla 2 – 4 raser per dag. 
Domarkonferenser ska arrangeras med ett maximalt tidsintervall av 10 år för 
respektive ras. 
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Vid domarkonferenser ska i första hand rasspecifika frågor diskuteras; rastyp, 
rasdetaljer och specifik anatomi för rasen. Vidare ska de rasspecifika avelsstrategierna, 
RAS, med avsnittet om exteriör diskuteras samt särskilda rasspecifika 
domaranvisningar, SRD, både vad som står skrivet om specifik ras i SRD men också 
generellt som rör alla raser. 
 
Målsättning för dagens domarkonferenser 
Att utveckla kvalitén på den exteriöra bedömningen genom att 

• ge ökat raskunnande såsom rashistorik, rasdetaljer, anatomi för rasen samt vad 
RAS och SRD anger om rasen 

• få kännedom om och diskutera aktuella problem inom rasen 
• förbättra samstämmigheten i domarnas bedömning 
• öka förståelsen och utöka samarbetet mellan specialklubbarna och 

domarkåren. 
 
Utdrag ur de nu gällande kraven som finns för att erhålla bidrag av SKK/DK för 
exteriördomarkonferenser 
Före konferensen 

 Minst två och högst fyra raser per konferensdag. 

 SKK/DK utser inom DK kontaktperson för konferensen 

 Raskompendium ska utarbetas och innehålla det exteriöra avsnittet från RAS 
samt om SRD anger något specifikt för rasen. Detta ska vara sammanställt i 
enlighet med den för rasen gällande FCI-standarden som SKK översatt till 
svenska. 

 Kompendiet ska vara utformat i enlighet med de bedömningsprinciper med 
mera som framgår av SKKs ”Anvisningar för exteriördomare samt domaretiska 
regler”. 

 Kompendiet ska vara godkänt av SKK/DK innan konferensen. 

 RAS – en sammanfattning av de rasspecifika avelsstrategierna (RAS) ska göras. 

 SRD – i de fall rasen är upptagen i de särskilda rasspecifika domaranvisningarna 
(SRD) ska detta redovisas. Generella krav för alla raser ska alltid aktualiseras. 

 
Efter konferensen 
Protokollet ska spegla de väsentligheter som klubb och presentatör framhållit rörande 
respektive ras. Utöver detta redovisas också om konferensen gjort gemensamt 
uttalande i någon fråga. 
”Regler och riktlinjer för exteriördomarkonferenser” innehåller ett utförligt PM som 
behandlar frågan om planering och genomförande av exteriördomarkonferenser samt 
förslag på alternativa förslag på genomförande av konferens för exteriördomare. 
 
Ekonomi 
 
Gällande bidrag enligt KF-beslut 
Bidrag utgår med 75 % av kostnaderna, dock utbetalas högst 100 000 kronor för hela 
konferensen. Bidrag utbetalas efter genomförd och redovisad konferens. 
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Under åren 2009 till och med 2015 har det genomförts respektive planeras det för 27 
domar-konferenser, mellan två och sex per år. Dessa konferenser har behandlat/ska 
behandla 164 raser. Dessutom har en generell domarkonferens arrangerats 2012 på 
temat ”Domargärningen – en välfärdsfråga för hunden”. 
I snitt kostar domarkonferenserna SKK 400 000kr per år och specialklubbarna ungefär 
lika mycket. Det ger en totalkostnad för SKK-organisationens 
exteriördomarkonferenser på omkring 4 miljoner under en femårs period. 
 
Deltagande 
På de senast genomförda domarkonferenserna under 2011 och 2012 har andelen 
svenska domare auktoriserade på aktuella raser deltagandefrekvens varit: 
o Tax februari 2011 82% 
o Pudel oktober 2011 63% 
o Terrierklubben november 2011 88% 
o SBK oktober 2011 88% 
o SBK oktober 2012 55% 
o Vinthundsklubben oktober 2012 88% 

I snitt är deltagandefrekvensen 77 % och antalet svenska domare per konferens är 
drygt 40. 
 
Framförd kritik av domarkonferenser i dess nuvarande form 
Nedan följer en sammanställning av sådant som framförts både av enskilda domare 
och klubbar liksom ett allmänt framfört ”antagande”: 

- För stora konferenser för att kunna ha en kreativ diskussion 
- För dålig deltagandefrekvens bland auktoriserade domare 
- Diskussionerna koncentrerar sig ibland på oviktiga detaljer 
- Skiftande kvalitet på de föredragande raspresentatörerna 
- Skiftande kvalitet på presentationshundarna 
- Skiftande kvalitet på raskompendierna 
- Raskompendierna skickas inte ut i tid innan konferensen 
- Bristande dialog mellan rasklubbens representanter, raspresentatören/erna 

och domarna 
- Bristande ”vilja” att dela med sig av sina erfarenheter domare emellan – att 

diskutera 
 
Kartläggning 
En systematisk kartläggning rörande för- och nackdelar med dagens domarkonferenser 
hos domarna och klubbarna skulle kunna klargöra uppfattningen om konferensernas 
beskaffenhet så att en rimlig bedömning om framtidens inriktning kan göras.  
En sådan skulle dock inte kunna besvara frågan hur domarkonferenserna i sin 
nuvarande form förhåller sig till utvecklingen av hela utställningsporten och framförallt 
hur denna del av domarutbildningen främjar lojaliteten till den genomgripande 
förändring av kvalitets/hälsomål som är påkallad och som i hög grad åvilar 
domarvärvet. 
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Utveckling av hundutställningssporten 
Den utveckling som skett av hundutställningssporten – dels den traditionella 
kynologiska kvalitetsgranskningen, dels den populära tävlingssporten – frågar efter ett 
förtydligande av domarkonferensernas uppgifter och hur konferenserna ska 
genomföras. Domaren har som alltid en dubbel uppgift och det dubbla har kommit att 
tydliggöras de sista åren inte minst genom FCIs påbud. Uppgiften är tydligare 
fokusering av rastypkvalitet i relation till faror förknippade med överdriven typavel, 
dels konkretare inspektion/besiktning av hund-materialets sundhet och hälsa inom de 
gränser som är möjliga vid sedvanlig exteriör-bedömning. Den dubbla uppgiften kan 
ses som det konkret viktigaste ledet i bevarandet av rashundar i perspektivet av 
riskerna med utställningsstimulerande extremavel av exteriöra rastypsrelaterade 
överdrifter. 
 
Målsättning för framtidens domarkonferenser 
Att utveckla kvalitén på den exteriöra bedömningen genom:  

 att göra domare mer kompetenta att tjäna rashundsaveln genom att motverka 
rastyprelaterade överdrifter 

 att genomgående förskjuta medelvärdet av vad som ska värderas som utmärkt 
typ så att standardens formuleringar tolkas så att övertypning motverkas 

 att belysa den faktiska situationen för rasen; prisnivåer, trender i bedömningen, 
risker och reella faror för rasen  

 att förbättra samstämmigheten i domarnas bedömning 

 att öka förståelsen och utöka samarbetet mellan specialklubbarna och 
domarkåren 

 
Utveckling av domarkonferenserna i framtiden 
Ett av förslagen gällande domarkonferenserna i framtiden gäller att mer fokusera på 
problemorienterade domarkonferenser. En sålunda riktad domarkonferens om t.ex. 
brakycefaliska raser skulle rikta sig till cirka en tredjedel av den svenska domarkåren, 
d.v.s. 80-90 domare. Det kan inte anses möjligt att genomföra en sådan målsättning i 
den form som för närvarande praktiseras för domarkonferenser: För att kunna 
genomföra detta måste frågor om finansieringen lösas, t.ex. hur ska specialklubbarna 
involveras i detta och vara med vid finansieringen. Hur ställer sig klubbarnas och SKKs 
ekonomi med tanke på den för specialklubbarna viktiga delen att även ha konferenser 
med inriktning på rastyp? 
 
Nedan följer diskussionsunderlag för framtida nya former för domarkonferenser: 

- Balans mellan vidareutbildning i rastyp och specifika problemområden (alltså 
två olika typer av konferenser) 

- En konferens inriktad på jämförande granskning av de olika raserna som tillhör 
samma rasfamilj (kusinraser med samma grundkonstruktion) har visat sig 
mycket gynnsamma genom att tydliggöra de enskilda raserna genom 
fokusering på likheter och olikheter 

- Differentiering mellan sammankomster som ska utbilda domare och 
sammankomster som ska skapa samsyn mellan domarkår och rasexperter  
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- Digitala distansutbildningar (kan användas för att belysa problemområden 
t.ex.) 

- Regionala utbildningar (t.ex. när man behöver nå ”alla” domare) 
- Rasseminarier (som idag arrangerats av t.ex. golden retriever- och 

labradorklubbarna m.fl.) 
- Regionala mer eller mindre regelbundna domarträffar (arrangeras idag genom 

SDFs försorg) 
- Turnerande seminarier (kan t.ex. belysa allmänna domarfrågor, domaretiska 

frågor eller raspresentationer etc.) 
- Problemorienterade domarkonferenser (kan omfatta andning, ögonproblem, 

rörelser etc.) 
- Generella domarkonferenser 
- Raskompendier med en moderniserad och utvecklingsintegrerad form. Mer 

övergripande stöd på tidigt stadie, ev. utse handledare som tillsammans med 
klubben utformar kompendiet.  

- Stöd till specialklubbar som arrangerar domarkonferenser. Användandet av 
domarna via tydligare samarbete med t.ex. domarföreningen i genomförandet 
av domarkonferenser 
 


