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Till samtliga exteriördomare

GENERELLA DOMARKONFERENSEN ”HUNDRASERS HÅLLBARHET”
24-25 FEBRUARI 2018.
Den kommande generella domarkonferensen som genomförs 24-25 februari 2018
kommer att ha det övergripande temat Hundrasers hållbarhet. Detta för att lyfta fram
exteriördomarnas framträdande roll i strävan att nå några av SKKs övergripande mål.
Vid planeringen av konferensen har stor vikt lagts vid de önskemål som inkommit från
domarkåren om vad som ska tas upp på konferensen.
För att berättiga rashundens framtida roll i samhället är det en nödvändighet att
exteriördomarna är en framåtsträvande kraft i SKKs arbete för en hållbar utveckling av
rashundar.
De tidigare generella domarkonferenserna har huvudsakligen fokuserat på att
uppmärksamma exteriöra överdrifter och hur dessa ska kunna motverkas. Denna gång
tar konferensen ett bredare grepp och kommer förutom uppföljning av arbetet mot
exteriöra överdrifter även att behandla bland annat frågor om mentalitet och rörelser.
Utifrån avelspolicyns krav på hållbarhet kommer en diskussion om likheter och
olikheter mellan och inom olika hundraser att initieras. Även tolkning och tillämpning
av rasstandarder och kvalitetsprissättning kommer att avhandlas.
Vidare kommer det att behandlas frågor om domarnas förhållningssätt till de etiska
krav som följer av att inneha den framskjutna förtroendepost inom SKK som en
auktorisation som exteriördomare innebär.
Slutligen kommer frågan om domarutbildningen att diskuteras. Hur kan
domarutbildningen bäst utvecklas för att på alla sätt som har berörts vid konferensen
kunna leva upp till de krav som både SKK och samhället i stort kan ställa på
exteriördomarna? Detta för att säkerställa att domarkåren är en garant för att
exteriörbedömningen vid hundutställningar i Sverige lever upp till devisen –
Hundrasers hållbarhet.
Det är obligatoriskt för samtliga exteriördomare inom SKK att delta på den generella
domarkonferensen.
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SÄRSKILT EXTERIÖRDOMARSEMINARIUM BETRÄFFANDE
BRAKYCEFALPROBLEMATIKEN 23 FEBRUARI 2018.
På fredagen den 23 februari kommer även ett särskilt exteriördomarseminarium
beträffande brakycefalproblematiken med fokus på raserna bostonterrier, engelsk
bulldogg, fransk bulldogg och mops arrangeras enligt inbjudan utskickad till berörda
domare den 19 maj i år.
Seminariet startar kl 16 och avslutas ca kl 18.30.
Målet med seminariet är att:
 Uppdatera och involvera domarkåren om pågående och planerade åtgärder för
att säkerställa en god hälsa i de aktuella raserna.
 Redovisa vad som sker nationellt och internationellt och diskutera kring
domarkårens viktiga roll i detta arbete.

-

-

-

Kategori 1
Seminariet är obligatoriskt för domare som innehar auktorisation, elev- eller
aspirantstatus på raserna bostonterrier, engelsk bulldogg, fransk bulldogg och
mops.
Vid anmälan ange att du tillhör kategori 1.
Kategori 2
Seminariet är även öppet för domare som har auktorisation, elev- eller
aspirantstatus på de brakycefala raser som är upptagna i SRD-dokumentet.
Dessa raser är: boxer, bullmastiff, dogue de bordeaux, griffon belge, griffon
bruxellois, petit brabancon, japanese chin, king charles spaniel, pekingese och
shih tzu.
För dessa domare är seminariet frivilligt men de garanteras att få delta.
Vid anmälan ange att du tillhör kategori 2.
Kategori 3
I mån av plats erbjuds även exteriördomare som inte uppfyller kriterierna för
kategori 1 och 2 att delta i seminariet.
Vid anmälan ange att du tillhör kategori 3.

Det är obligatoriskt för samtliga exteriördomare som tillhör kategori 1 att delta på
seminariet beträffande brakycefalproblematiken.

Sida/Page
2/4

Datum/Date
2017-10-11

EXTERIÖRDOMARKONFERENS FÖR VATTENHUNDAR I GRUPP 8, 23 FEBRUARI 2018.
Dagen före den generella domarkonferensen, fredagen den 23 februari 2017,
arrangerar de fyra avtalsanslutna rasklubbarna för lagotto romagnolo, portugisisk
vattenhund, perro de agua espanol och barbet en gemensam exteriördomarkonferens.
Konferensen startar kl 8 och avslutas kl 15.
Den är öppen för domare som innehar auktorisation alternativt elev- eller
aspirantstatus på dessa raser och deltagande i domarkonferensen rekommenderas
starkt i enlighet med ”Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare”.
Preliminärt tidsprogram
08.00 – 09.30
09.40 – 11.10
11.20 – 12.50
12.50 – 13.30
13.30 – 15.00

lagotto romagnolo
portugisisk vattenhund
perro de agua espanol
lunch
barbet

Illustrerade raskompendier för varje ras kommer att skickas per post till alla anmälda
deltagare. Välkomstbrev och övriga dokument skickas via mail (eller brev till de som
inte har mail) ca fem till sex veckor före konferensen.
Varje domare, elev och aspirant ombeds att ta med sig aktuella rasstandarder för
respektive ras.
Vid frågor kontakta Sussie Signell (sammankallande för vattenhundarnas arbetsgrupp)
070-496 05 62, e-post: sussie.signell@gmail.com
MINGELMIDDAG PÅ SKKs NYA KANSLI 23 FEBRUARI 2018
För att ta tillfället i akt att visa upp SKKs nya kansli med tillhörande museum, bibliotek
och konferenslokaler inbjuds alla domare som är närvarande på fredagen till en
mingelmiddag med visning av de nya lokalerna. Buss avgår från hotellet kl 19 och
återresa kl 21.30. För dom som inte vill delta på mingelmiddagen serveras en
middagsbuffé på hotellet.

Sida/Page
3/4

Datum/Date
2017-10-11

ANMÄLAN TILL SAMTLIGA KONFERENSER/SEMINARIER
Plats
Samtliga konferenser/seminarier avhålls på Scandic Infra City, Upplands Väsby
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-infra-city
Anmälan
Anmälan till samtliga konferenser/seminarier görs via denna länk:
www.delegia.com/generelladomarkonferensen2018

Sista anmälningsdag är torsdagen den 30 november 2017.
Anmälan är bindande. Då den generella domarkonferensen är obligatorisk för samtliga
exteriördomare kommer eventuella kostnader för ogiltigt återbud att debiteras
domaren. Samma åtaganden gäller som vid domaruppdrag.
Domaren bokar själv sin resa till och från konferenserna och ersättning betalas ut i
efterskott efter att reseräkning har lämnats in tillsammans med eventuella kvitton. För
tåg och flyg gäller ekonomiklass, för bil lämnas milersättning med 18.50 kr/mil. Välj
billigaste resesätt och samåk gärna!
Vi planerar att ha några transferbussar fredag eftermiddag/kväll, lördag morgon samt
söndag eftermiddag till och från Arlanda och Bromma. Anmäl intresse för att använda
transferbussarna i samband med anmälan.
Om du har några frågor kring anmälan till konferensen så kan du kontakta
Domarkommitténs sekreterare Johanna Anderkrans, e-post:
johanna.anderkrans@skk.se telefon 08 – 795 31 16.
Varmt välkomna till en givande konferenshelg!

Med vänlig hälsning
Svenska Kennelklubben

Kjell Svensson
Tävlings- och Utbildningschef
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