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Nyhetsbrev till SKKs exteriördomare 
från Domarkommittén 

 

Bästa exteriördomare, 

Det är snart två år sedan som jag fick äran att ta över som ordförande i SKKs Domarkommitté 
efter Mats Stenmark. Det har varit två spännande och lärorika år som startade med den 
generella domarkonferensen följt av preparandkurs och en massa annat. Som alltid tar det lite 
tid som ”ny på jobbet” att sätta sig in i allt som rör några av SKKs främsta och viktigaste 
funktionärer, nämligen ni exteriördomare. Det är några saker som jag anser att vi i DK behöver 
bli bättre på och det är att informera, dialogisera, lyssna och att det blir så transparent som 
möjligt i det vi gör. Med det i baktanke så avser jag införa att det går ut ett nyhetsbrev från DK, 
i alla fall minst två gånger per år.  

I detta brev avser vi ge information kring åtgärder som vi vidtagit gällande de brakycefala 
raserna, de nu reviderade reglerna avseende domarutbildning samt lite tankar om vad vi i DK 
kommer jobba med den kommande mandatperioden. 

 

SKKs arbete med de brakycefala raserna och hur det påverkar domarna 

Som ni alla säkert uppmärksammat så är frågor och diskussioner kring de brakycefala raserna 
ett aktuellt och omdiskuterat ämne inom SKK. Flera av de brakycefala hundraserna har under 
senare år ökat dramatiskt i antal, både i Sverige och internationellt. I takt med den ökade 
populariteten har även de hälsoproblem som kan förekomma hos individer med mycket 
trubbig nos fått allt större uppmärksamhet.  

Från SKK/CS anser vi att det är mycket viktigt att vi engagerar oss i den uppkomna situationen. 
Dels behöver vi titta på vad vi kan göra för att minska hälsoproblemen hos dessa raser. Inom 
SKK organisationen är det uppfödarna och exteriördomarna som står i fokus för vårt arbete. 
Externt är det veterinärkåren och försäkringsbolagen. Dels måste vi jobba aktivt för att på olika 
sätt kommunicera vårt arbete mot myndigheter och andra organisationer. Om vi inte gör det 
så riskerar vi att hamna i samma situation som i Holland där myndigheterna går in och 
beslutar. Det är en situation vi inte vill hamna i. Det måste vara vi själva inom SKK som styr och 
påverkar uppfödning av sunda och friska hundar, oavsett ras.  

I vårt arbete med de brakycefala raserna finns det några åtgärder som SKK/CS beslutat om som 
rör dig som exteriördomare på dessa raser. Det första avser det tillägg som SKK/CS beslutat 
göra i ”SKKs Allmänna regler för utställning, prov, tävling och beskrivning punkt 6. Hinder för 
deltagande i utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar”. Det vill säga att de hundar som 
tilldelas disqualified med hänvisning till anatomiska defekter som väsentligt påverkar hundens 
hälsa och sundhet, i likhet med som det sedan tidigare görs med disqualified pga mentalitet, 
ska få en särskild rapporteringskod. Syftet med detta tillägg är att bättre kunna följa upp dessa 
individer så att inte en hund som fått disqualified vid flera tillfällen används i avel. Något som 
vi vet har skett. Om disqualified utdelas pga av andningsproblem så sätts åtgärder in redan  
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efter den första gången hunden erhållit disqualified. Den enda praktiska förändringen som 
detta tillägg i reglerna medför för dig som domare är att du ska signera disqualified utdelat pga 
anatomiska defekter som väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet på resultatlistan i 
likhet med hur det redan görs med hundar som tilldelas disqualified pga mentalitet. Lite mer 
och djupare information kring detta hittar du i bifogat informationsblad. 

 

Nästa del i vårt arbete med hälsa och sundhet för de brackycefala raserna är att SKK/CS gett 
Renée Sporre-Willes uppdrag att ta fram särskilda ”Domaranvisningar för brakycefala raser”. 
Anvisningarna har varit ute på remiss hos de specialklubbar som berörs och är nyligen 
fastställda av SKK/CS. Dessa anvisningar tydliggör tolkning och tillämpning av standard-
texterna, vilket bland annat ger vägledning i hur prissättning bör göras för dessa raser. Du 
hittar de nya anvisningarna här. 

Till ovan nämnda anvisningar så håller vi på att ta fram en checklista som stöd i kritik-
skrivandet. Vi gör också bedömningen att det kommer ta mer tid att gå igenom och bedöma 
dessa raser med anledning av de nya anvisningarna. Det är därför som det från och med nästa 
år inte får vara mer än 60 hundar i en ring där 25 eller fler av hundarna är av de fem 
pilotraserna (engelsk bulldogg, bostonterrier, fransk bulldogg, mops, pekingese). 

 

Nya Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare  

Nuvarande regelverk är sedan 2013 och är i behov av revidering. Sedan den generella 
domarkonferensen har detta arbete intensifierats och nu har SKK/CS godkänt de nya reglerna 
och riktlinjerna för utbildning av exteriördomare gällande från 1 januari 2020. Vad är det då 
som har förändrats? Till att börja med så har vi uppdaterat reglerna med sådant som ändrats 
eller tillkommit efter 2013. Jag tänker inte ta upp alla ändringar i detta brev men det finns 
några ändringar som är av lite större omfattning som jag vill kommenterar nedan.   

Grundutbildning 

När det gäller grundutbildningen så har vi gjort två förändringar när det gäller att bli antagen 
till själva preparandkursen. För det första så har vi sagt att man ska ha genomfört den centrala 
anatomi- och bedömningskursen. Tidigare var det inte ett krav. Vidare så kompletterar vi det 
skriftliga provet med ett praktiskt prov. Detta som ett resultat efter de utvärderingar vi gjort av 
tidigare preparandkurser.  

Vidareutbildning – utökning av rasregister 

Den första förändringen vi inför är att återgå till att en domare får under vidareutbildning 
auktoriseras på högst tio raser per kalenderår. 

Vi går också tillbaka till tidigare regler som innebär att aspirant vid examination efter 
bedömningen i samband med en utställning ska kunna ställa ut egen hund samma dag som 
examinationen, dock för andra domare. Gäller även eventuella aktuella finaldomare. 

Efter det att grundutbildningen är klar så är det mer eller mindre helt och hållet upp till 
domaren själv att ta ansvar för och på egen hand vidareutbilda sig. Eftersom domaren själv 
ansvarar för sin vidareutbildning så måste vi som organisation kontrollera att domaren har 
införskaffat sig tillräckliga kunskaper för att få döma en ras. Därför ser DK det viktigt att vi har 
ett bra, rättvist och transparent system för detta oavsett om det är examination eller 
aspiranttjänstgöring. Du ska som aspirant veta och känna dig trygg i hur aspiranttjänstgöringen 
går till och vad som förväntas av dig. Likaså ska examinatorn/aspirantdomaren känna stöd och 

https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/For-funktionarer/Exteriordomare/domaranvisningar-for-brakycefala-raser/
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trygghet i att kunna bedöma och göra ett så rättvisande utlåtande som möjligt. Vi har 
förtydligat reglerna kring detta och även tagit fram en ny utlåtandeblankett med lite andra 
värdeord och kriterier. Det nya förfarandet och den nya blanketten behöver testas ytterligare 
innan vi fastställer den slutligen versionen. Därför kommer vi inte fullt ut införa den nya 
blanketten redan vid årsskiftet. 

Gruppallrounder 

När det gäller utbildning av gruppallrounddomare finns det två betydande förändringar. För 
det första så är nu principen att mycket av erfarenheten ska inhämtas innan ett utbildnings-
program beviljas. Domare som beviljas utbildningsprogram ska vara av den kalibern att man 
kan få förtroendet att döma hela gruppen efter avslutat utbildningsprogram. Man ska vara 
inne i gruppen och ha dömt ett antal raser man utbildat sig på i tillräcklig omfattning, innan 
programutbildning beviljas. I och med att utbildningsprogrammet avslutas erhålls 
auktorisation för hela gruppen. Det ställs alltså högre krav på vem som erbjuds ett 
utbildningsprogram.  

Den andra förändringen är att en domare kan bli auktoriserad som gruppallrounder för 
maximalt sex grupper, exklusive grupp 4. Efter detta behövs SKK/CS godkännande för att gå 
vidare med ytterligare gruppallroundutbildningsprogram, alternativt allroundutbildnings-
program. Utökning av rasregister med enstaka raser som inte leder till allrounddomarskap eller 
gruppallrounddomarskap ska dock fortsatt vara möjligt. 

I samband med införandet av de nya reglerna kommer vi behöva ta fram några övergångs-
regler. Det kommer att diskuteras på DKs nästa möte den 5 november. 

De nya reglerna i sin helhet hittar du här. 

 

Framtiden 

Innan vi vet hur fördelning av kommittéer blir för kommande mandatperiod och den slutliga 
delegeringsordningen är klar så vill jag inte gå in så djupt i framtida projekt. Men ett projekt 
som vi avser starta upp är att titta på hur vi i SKK/DK på ett bättre sätt kan stötta och stödja de 
nya domarna. Det är viktigt att dessa får möjlighet att bygga upp erfarenhet och det kan man 
bara få genom domaruppdrag. Vi kommer även jobba vidare med att se över domar-
konferenser och möjligheten till mer digitala utbildningar.  

 

Önskar er en fortsatt fin höst! 

Med vänliga hälsningar 

Thomas Uneholt 
Ordförande SKKs domarkommitté 

 
Bilagor: - Domaranvisningar för brakycefala raser (länk) 

- Information till svenska exteriördomare angående Disqualified pga ohälsa  (bilaga nedan)

- Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare, gällande från 2020-01-01  (länk)

https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/broschyrer/regler-och-riktlinjer-for-utbildning-av-exteriordomare-u12.pdf
https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/domaranvisningar-for-brakycefaler-t121.pdf
https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/broschyrer/regler-och-riktlinjer-for-utbildning-av-exteriordomare-u12.pdf


1 (2) 
Oktober 2019 

 

 

 

 

 

Information till svenska exteriördomare angående Disqualified pga ohälsa 

SKKs centralstyrelse har beslutat att införa följande tillägg i SKKs Allmänna regler för 
utställning, prov, tävling och beskrivning; punkt 6. Hinder för deltagande i utställningar, 
prov, tävlingar och beskrivningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med denna regeländring är att kunna stänga av hundar med uppenbar ohälsa från att delta på 

utställning, prov, tävling och beskrivning samt att med hänvisning till SKK Grundregel 2:2 att till avel 

endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom/funktionshinder även hindra dem att gå i 

avel.  

Observera att det krävs tre Disqualified pga ohälsa för att en avstängning ska ske. Endast om det 

utdelade Disqualified pga ohälsa beror på uppenbara tecken på andningsproblem sker en 

avstängning efter det första utdelade Disqualified och att det åtföljs av en möjlighet för hundägaren 

att begära en omprövning av avstängningen. 

I exteriördomarens genomförande av sitt uppdrag är den enda praktiska förändringen som detta 

tillägg i reglerna medför att domaren ska signera Disqualified utdelat pga anatomiska defekter som 

väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet på resultatlistan i likhet med hur det redan görs med 

hundar som tilldelas Disqualified pga mentalitet. 

Redan idag ska hundar som uppvisar anatomiska defekter som väsentligt påverkar hundens hälsa och 

sundhet tilldelas Disqualified. Av samtliga rasstandarder framgår även att Hund som tydligt visar 

fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras. 

 

I SRD Appendix 2 Bedömning av hundars andningsbesvär i utställningsringen definieras vilken nivå 

på andningsbesvär som motiverar Disqualified. Dessa definitioner återfinns även i dokumentet 

”Domaranvisningar för brakycefala raser” på sidan 9 och 10.  

Observera att det endast är nivå 3 av andningsbesvär som motiverar att utdela Disqualified.  

Nivå 1 ska tas i beaktande vid konkurrensbedömning. 

Nivå 2 ska påverka kvalitetsprissättningen. 

Ohälsa Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska 
defekter som väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet äger inte rätt att delta.  
Hund som vid ett (1) tillfälle tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska defekter som 

väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet och som beror på uppenbara tecken på 

andningsproblem äger inte rätt att delta. Hundägaren har möjlighet att hos SKK begära 

omprövning av förbud att delta när Disqualified är tilldelat på grund av andningsproblem. 
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Utdrag ur Appendix 2 i SRD. Bedömning av hundars andningsbesvär i utställningsringen: 

Tre nivåer av andningsbesvär  

I kvalitets- och konkurrensbedömningen ska domaren ta hänsyn till hundens förmåga att 

andas normalt i utställningsringen, även i rörelse.  

Nivå 1. Obetydliga/temporära tecken till besvärad andning som inte framkallar svårigheter 

för hunden ska noteras men inte nödvändigtvis påverka kvalitetsprissättning. De ska dock tas i 

beaktande vid konkurrensbedömning.  

Nivå 2. Lättare andningsbesvär såväl som anatomiska förhållanden som kan påverka 

andningsförmågan (knipta näsborrar, för kort nosparti, alltför litet huvud och/eller för korta 

kroppsproportioner, outvecklad bröstkorg osv): Dessa ska påverka kvalitetsprissättningen.  

Nivå 3. Uppenbara tecken på andningsproblem motiverar diskvalificering. Dessa tecken ses 

redan då hunden står stilla och inte är påverkad av yttre faktorer (höga temperaturer, 

upphetsning osv): 

• Andning med öppen mun med tydligt uppdragna mungipor och/eller tungan påtagligt 

utsträckt  

• Tydliga andningsljud (snarkningar) vid  inandning och/eller utandning.  

• Indragning i förbröst och/eller bakom revbenen i takt med andningen.  

• Nickande rörelser av huvud och hals i takt med andningen.  

Andningsbedömningen ska alltid inkludera observationer av besvär både under och efter 

rörelsebedömningen. Rörelserna ska bedömas utifrån för rasen adekvat rörelsehastighet och 

omfattning. 

Allmänna tecken på uttröttning såväl som svårigheter till återhämtning efter bedömningen av 

rörelserna, är mycket allvarliga och tydliga tecken på bristande andningsförmåga. 


