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Förslag till förändrade rutiner vid inbjudan av exteriördomare från andra länder
Frågan om bristande kompetens hos exteriördomare från vissa länder har diskuterats
åtskilliga gånger inom SKK.
Idag så kan man i vissa länder, företrädesvis mindre, snabbutbilda sig och få både
grupp och allrounderauktorisation på mycket kort tid. Andra länder som t.ex. Serbien
har idag mer än 800 domare varav en stor del har grupp- eller allrounderkompetens.
Förvånansvärt många bor i andra länder, inklusive Sverige, sedan lång tid tillbaka.
FCIs regel säger att en person ska utbilda sig i det land där man är skriven. Genom
möjligheten till dubbla medborgarskap så kringgås denna regel t.ex. i Serbien.
När SKK tar upp denna fråga med representanter från andra kennelklubbar så möts
SKK genomgående av svaret – Varför bjuder ni in dessa domare? När SKK beskriver hur
rätten att bjuda in domare är delegerad till våra klubbar så möts vi inte av någon
förståelse för att vi avsagt oss kontrollen över domarinbjudningar.
När SKKs representant i februari träffade representanter från FCI togs frågan upp igen.
FCI beskrev det arbete man nu gör för att enligt gällande direktiv försöka kvalitetssäkra
nya domare som blir grupp- eller allrounddomare. Men någon vilja eller ansats att
granska de redan befintliga domarna, som torde uppgå till mellan 5 000-10 000, har
man inte bl.a. av rädsla för juridiska tvister.
En aspekt som även framkommit är att domare som dömt i vårt land, där vi själva
riktat stark kritik mot deras kompetens, använder i sitt CV som kvalitetssäkring att de
har dömt i Sverige.
Inom CS har frågeställningen ovan diskuterats ett flertal gånger och CS föreslår KF att
SKK upprättar en positiv lista över länder som läns- och specialklubbar fritt kan bjuda in
domare ifrån då deras nuvarande domarutbildning håller en erforderlig kvalitetsnivå.
SKKs Domarkommitté (DK) bör ges uppdraget att lista vilka dessa länder är.
För domare från länder som inte är listade ska klubben först få ett godkännande från
SKK innan man har rätt att bjuda in denna domare. SKKs kontroll av dessa domare bör
ske genom inhämtande av CV och på annat sätt hämta kunskap om vederbörandes
kompetens. Detta ansvar borde också kunna ligga på SKK/DK.
SKK/CS kan stoppa enskilda domare från listade länder om det kommer till SKKs
kännedom om personens bristande uppträdande eller kompetens. I huvudsak torde
detta ansvar ligga på SKKs Utställningskommitté (UtstK).

Med ovanstående så får vi en hantering som liknar den som de flesta andra länder har
nämligen att kennelklubbarna kontrollerar vilka som bjuds in. Klubbarna kommer
fortsättningsvis ha stor möjlighet att kunna göra sina domarlistor. Antalet listade
länder torde uppgå till minst 30 st. från vilka vi redan idag i huvudsak engagerar
utländska domare. SKK pekar inte ut länder som man inte får bjuda in domare från
utan att domare från dessa länder ska undersökas mer noggrant.
CS har beslutat att denna förändring av hur inbjudan av utländska exteriördomare ska
hanteras ska beslutas av KF.
CS föreslår KF att föreslagna principer och rutiner ska börja att gälla från och med den
1 januari 2016. Domarinbjudningar som skickats före detta datum påverkas inte och
inte heller där domare tackat ja.

