SKK / DK nr 1-2009
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 16
februari 2009 på SKKs kansli.
Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Siv Jernhake, Nina Karlsdotter
Adjungerade SKKs kansli: Ulrika Henriksson, Kjell Bräster

Vid protokollet: Pia Wahlström

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och ett särskilt välkomnande tillbaka riktades till
Ulrika Henriksson och Pia Wahlström efter arbetet med World Dog Show 2008. Därefter förklarades
mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av justerare
Siv Jernhake utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll SKK/DK nr 5/2006,
För information fanns protokoll från DK nr 4/2008
DK önskar ett tillägg i § 73 beträffande en ansökan från domaren Henrik Johansson om
följdauktorisation på raser ur grupp 5 efter deltagande på SSUKs exteriördomarkonferens. I
beslutet har raserna eurasier och volpino italiano fallit bort.
Svenska Beagleklubbens ordförande har kontaktat SKK angående § 74 gällande deras skrivelse
beträffande en domare som brutit mot lagar och förordningar och de regler som gäller i samband
med jaktnärvaro vid sin domarutbildning. Ordföranden önskar ett förtydligande om att skrivelsen
kom från Svenska Beagleklubben inte Svenska Beagleklubbens ordförande.
DK vill även göra ett förtydligande i § 78 för kriterierna att söka gruppallrounderskap. DK beslöt att
man ska vara auktoriserad på minst 2/3 (67%) av raserna, d v s på raser som finns i Sverige.
Efter ovanstående justeringar godkändes protokollet och lades till handlingarna.

§ 5 Resultatrapport
För kännedom fanns för DK ekonomisk resultatrapport.
DK tog del av informationen därefter lades rapporten till handlingarna.

§ 6 Information från ordföranden

Ordföranden rapporterade från SKK/CS sammanträde den 5 februari 2009, där SKK/CS beslutade
att upphäva SKK/CS tidigare beslut om ”krav på att domaren från utomnordiskt land ska ha varit
auktoriserad för rasen i minst tre år och dömt rasen minst tre gånger innan arrangör kan bjuda in
domaren ifråga att döma rasen i Sverige”.
Uppdrogs till DK att tillsammans med SKK/UtstK senast 2009-06-30 komma in med nytt förslag på
kvalitetssäkring av utomnordiska domare. Ordförande fortsatte att rapportera om en motion till
Kennelfullmäktige från Stockholms Kennelklubb gällande tandvisning av hund på utställning.
DK tog del av SKK/UtstKs yttrande i frågan och instämmer med SKK/UtstK.

§ 7 Information från ledamöterna
Bo Wallin och Nina Karlsdotter rapporterade från exteriördomarkonferensen gällande bassetraser,
beagle och drever. Båda tyckte att konferensen var bra och mycket givande.

§ 8 Information från verksamhetschefen
Verksamhetschefen började med att tacka Siv Jernhake för hennes jobb som sekreterare i DK
under tiden ordinarie sekreterare jobbat med World Dog Show 2008.
Verksamhetschefen fortsatte sedan med att informera från tävlings- och utbildningsavdelningens
planeringskonferens som hölls den 12 – 13 februari.
Avslutningsvis informerades att Pia Wahlström kommer att arbeta med administrationen av
Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD).

§ 9 Information från utbildningsavdelningen
Utbildningsavdelningen informerade att domaren Curt Bökefors på egen begäran önskar bli
avauktoriserad.
DK tackar Curt Bökefors för sin långa och goda gärning som domare. DK avtackar honom med
blommor.
Utbildningsavdelningen fortsatte att informera om följande arbeten som är på gång:
1.

”Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler” och ”Riktlinjer för
utbildning av exteriördomare” kommer snart att gå till tryck

2.

Enligt FCIs krav kommer inom kort en ny uppdaterad domarlista i pappersform

En ansökan från Svenska Schweisshundklubben har inkommit där de önskar att arrangera en
examination på raserna alpenländische dachsbracke, bayersk viltspårshund och hannoveransk
viltspårshund i samband med deras specialutställning 19 april 2009.
För rasen alpenländische dachsbracke beslöt DK att klubben får anordna en presentation av rasen.
Deltagande domare kan därefter söka följdauktorisation om de uppfyller gällande krav.
För raserna bayersk viltspårshund och hannoveransk viltspårshund beslöt DK att tillstyrka ansökan.

§ 10 Protokoll / Information från FCI
För kännedom fanns:
Inbjudan och underlag till FCI Show Judges Commisson och FCI Show Commissions sammanträde
31 januari – 1 februari 2009.

Protokoll från FCI General Committees sammanträde 1 – 2 april 2008 i Madrid och 3 – 4 september
2008 i Bad Tatzmannsdorf
För kännedom fanns FCI Cirkulär:
83/2008 med information om vikten av att domare i god tid före utställning ska informeras om
antal anmälda hundar i sina raser och vikten av att ringsekreterarna har god kännedom om FCIs
utställningsregler samt ska uppträda korrekt.
92/2008 med information om den nya titeln C.I.E
94/2008 med information från Asociatia Chinologica Romana att domaren Lavinia Steers
avstängning upphör fr o m 2008-11-14.
3/2009 med information om beslutet att domare från The Canadian Kennel Club får döma på FCI
internationella utställningar förlängs t o m 2009-02-28.
För kännedom fanns kompletterande information från FCI om den nya internationella
championtiteln (C.I.E) för raser som tidigare krävde arbetsprov för internationell
utställningschampion titel.
DK noterade informationen samt att SKK kommer att gå över till FCIs förkortningar på
internationella titlar.
För kännedom fanns utställningskalendarium över internationella utställningar för 2009 och 2010.

§ 11 Protokoll / Information från NKU
Ordföranden informerade att Sverige, Norge och Finland kommer att skicka en skrivelse till FCI
eftersom ovanstående länder vill att de nordiska raserna undantas från att kunna bli internationell
champion utan att behöva ha arbetsprovmerit.
DK uttryckte sin förvåning över att FCI fattar beslut i frågan utan att kontakta rasernas hemländer.
DK diskuterade förslaget till harmoniserade utställningsregler som NKU tagit fram. DK måste
fundera på hur man ska hantera typsättningen av hundar med de nya reglerna.

§ 12 Protokoll / Protokollsutdrag SKK/CS
För kännedom fanns protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 12 november 2008 gällande
uppföljningen av den generella domarkonferensen samt en skrivelse beträffande en amerikansk
domare som dömt cairnterrier på utställning i Köping 2008-07-20 trots att han endast innehar
”provisional” domarstatus från American Kennel Club för denna ras.
SKK/CS uppdrog också till DK att i DKs uppdrag att revidera de olika regelverken för domare föra
in kravet på att en domare ska vara medlem i organisationen för att få tjänstgöra och behålla sin
domarlegitimation.
DK noterade informationen och åtog sig uppdraget.

§ 13 Protokoll / Protokollsutdrag SKK/UtstK
För information fanns protokoll från SKK/UtstK sammanträde 2008-08-28.
DK noterade informationen varefter protokollet lades till handlingarna.

§ 14 Redovisning av DK/VU
DK beslöt bekräfta DK/VU bifallen dispens att döma ras för vilken auktorisation inte innehas:
Eva Liljekvist Borg att döma rasen juzjnorusskaja ovtjarka (2 st) vid ett domaruppdrag vid SBHKs
utställning i Karlstad 2009-02-21, trots att auktorisation inte innehas.
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;
Marina Bengtsson
grosser münsterländer
kleiner münsterländer
korthårig vorsteh
spinone
strävhårig vorsteh
ungersk vizsla
Svante Frisk
sealyhamterrier
azawakh
saluki
Ann-Christin Johansson
lakelandterrier
parson russell terrier
welshterrier
Martin Johansson
bouvier des flandres
airedaleterrier
irish softcoated wheaten terrier
kerry blue terrier
lagotto romagnolo
Mats Jonsson
finsk lapphund
lapsk vallhund
svensk lapphund
Eva Jönsson
weimaraner
Mats Lindborg
staffordshire bullterrier
Bertil Lundgren
dalmatiner

Mia Sandgren
whippet
Gunilla Skallman
pyrenéerhund
eurasier
svensk lapphund
japanese chin
pekingese
Jahn Stääv
lancashire heeler
schäfer
Anita Whitmarsh
australian shepherd
Morgan Wacht
schweiziska stövare (berner/jura/luzerner/schwyzer)
smålandsstövare
Lars Widén
dalmatiner
drever
Karin Ögren
shar pei
Auktorisationer genom examination;
Johan Andersson
grand danois
Åke Cronander
bullterrier / miniatyrbullterrier
Eva Eriksson
dalmatiner
Ulrica Göransson
borderterrier
Elisabet Janzon
bullterrier / miniatyrbullterrier
Ann-Christin Johansson
boxer
tibetansk mastiff
saluki

Liz-Beth C Liljeqvist
tibetansk mastiff
Eva Liljekvist Borg
amerikansk cocker spaniel
chinese crested dog
Mats Lindborg
bullterrier / miniatyrbullterrier
Ann-Christin Molin
irish softcoated wheaten terrier
Ewa Nielsen
tibetansk mastiff
tysk spets / grosspitz, kleinspitz & mittelspitz
lhasa apso
tibetansk terrier
Jens Myrman
dalmatiner
Lena Stålhandske
shetland sheepdog
dobermann
bullmastiff
västgötaspets
Auktorisationer för domare i grundutbildning;
Rune Johansen
engelsk springer spaniel
Ambjörn Lindqvist
japansk spets
Fredrik Nilsson
keeshond
papillon / phalène
§ 15 Pågående ärenden
Hans Rosenberg, kansliet, har fått i uppdrag att ta fram förslag och priser på namnskyltar till SKKs
domare. Återkommer med prisuppgifter så snart Hans har några.
Önskemål har kommit om att man ska kunna ladda ner en hel rasgrupps standarder från
www.skk.se. Önskemålet är framfört till marknadsavdelningen.
Uppdrogs till Kjell Bräster att kontrollera vidare med IT-avdelningen om man kan lösa det på något
sätt.

§ 16 Preparandkursen 2010
Utbildningsavdelningen informerade om att ansökningstiden till höstens Anatomikurs utgår 200906-30.
Intervjuerna till intagningen för preparandkursen hålls i januari 2010.
Preparandkursen är bokad till vecka 19, 2010 på Öster Malma.
Lärare på preparandkursen blir Nina Karlsdotter, Siv Jernhake, Ann Carlström, Kenneth Edh och
Paul Stanton.
Uppdrogs till DK/VU att utse en kursledare till preparandkursen.

§ 17 Domarutbildning
En skrivelse från domaren Åke Cronander har inkommit gällande krav från ras- och specialklubbar
för att få utbilda sig på nya raser.
DK anser att klubbarna kan ha önskemål om vissa punkter vid vidareutbildning på klubbens
ras/raser, men de kan inte ställa krav utöver de SKK ställer. DK ser däremot positivt på att
klubbarna tar egna initiativ till att bjuda in domare till egna utbildningar på klubbens ras/raser.
En skrivelse från Svenska Brukshundklubben (SBK) beträffande domare som söker vidareutbildning
har inkommit. SBK vill med sin skrivelse stödja Svenska Collieklubben i de krav de vill ställa på
domare för att vidareutbilda sig på collie samt i en ansökan om ekonomiska medel för att bjuda in
en domare, till deras specialutställning, som vill vidareutbilda sig på rasen.
DK tog del av skrivelsen och beslöt att avslå ansökan om ekonomiska medel med hänvisning till
SKKs regler, d v s rasklubben kan ha önskemål om punkter vid vidareutbildning på rasen men inga
krav. DK ser positivt på att domare under sin elevtjänstgöring går för en av specialklubben utsedd
examinator/aspirantdomare.
För kännedom fanns slutlig statistik för 2008 över examinationer och elev-/aspiranttjänstgöringar.
DK tog del av informationen, varefter den lades till handlingarna.

§ 18 Ansökan beträffande gruppallroundauktorisation
En skrivelse har inkommit från Anita Whitmarsh med ansökan om gruppallroundauktorisation för
grupp 5.
DK beslöt att avslå ansökan.
En skrivelse har inkommit från Mats Lindborg med ansökan om gruppallroundauktorisation för
grupp 3.
DK beslöt att bifalla ansökan.
En skrivelse har inkommit från Karin Hedberg med ansökan om gruppallroundauktorisation för
grupp 10.
DK beslöt att bifalla ansökan.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
§ 19 Ansökan beträffande följdauktorisation
En skrivelse har inkommit från Karin Hedberg med ansökan om följdauktorisation för raserna
cirneco dell’etna och podenco canario.
DK beslöt att bifalla ansökan.

En skrivelse har inkommit från Britta Roos Börjeson med ansökan om följdauktorisation för rasen
volpino italiano.
DK beslöt att bifalla ansökan.
En skrivelse har inkommit från Bengt-Åke Bogren med ansökan om följdauktorisation för raserna
caanan dog och thai ridgeback dog.
DK beslöt att bifalla ansökan.
En skrivelse har inkommit från Eva Jönsson med ansökan om följdauktorisation för raserna basset
bleu de gascogne, grand basset griffon vendéen, estlandsstövare, foxhound, porcelaine och
otterhound.
DK beslöt att bifalla ansökan.
En skrivelse har inkommit från Ingela Kyrklund med ansökan om följdauktorisation för raserna
galgo espanol.
DK beslöt att bifalla ansökan.
En skrivelse har inkommit från Lars Widén med ansökan om följdauktorisation för rasen
estlandsstövare.
DK beslöt att bifalla ansökan.
En skrivelse har inkommit från Lars Widén med ansökan om följdauktorisation för raserna grand
basset griffon vendéen och basset bleu de gascogne.
DK beslöt att avslå ansökan.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 20 Domarfrågor – bedömning
En skrivelse har inkommit från en utställare av rasen chihuahua s13887/2005 Tjolahopp’s Atena
som vid utställning i Piteå, Sjulnäs 2007-05-19 fått 0-pris p g a tandbortfall.
DK beslöt att rekommendera SKK/UtstK att stryka priset då tandbortfall inte ses som en anomali
hos chihuahua och är inte diskvalificerande enligt standarden.
En skrivelse har inkommit från Svenska Gårds- och Vallhundsklubben gällande en skrivelse från
PON-Unionen, beträffande bedömningen av en hund av rasen polski owczarek nizinny vid World
Dog Show 2008. Tiken hade gjort utfall mot domaren medan denne gick igenom tiken, trots detta
dömde domaren fram tiken till cacib-vinnare och World Winner 2008. Klubben anser att det är
mycket beklagligt och vill göra DK uppmärksam på att PON-Unionen inte ställer sig bakom en
sådan bedömning varken nu eller i framtiden.
DK tog del av skrivelsen och understryker vikten av att ta hänsyn till individernas mentala status
vid bedömning. DK ber även Svenska Domarföreningen att ta upp problematiken i sin tidning enligt
PON-Unionens önskemål, varefter skrivelsen lades till handlingarna.
En skrivelse har inkommit från en utställare av rasen american akita s20691/2006 Silverryggens
One Good Man som vid utställningen HUND2008 i Älvsjö 2008-12-05 tilldelats 0-pris p g a
temperament.
DK tog del av skrivelsen samt prislista och kritik. DK anser inte att hunden, enligt kritiken, uppträtt
på så sätt att 0-pris ska tilldelas. DK beslöt att föreslå SKK/UtstK att priset stryks. DK vill även

göra ett förtydligande att rapporteringskod A på SKK hunddata inte står för aggressiv utan för 0pris p g a mentalitet.
En skrivelse har inkommit från utställare av rasen mittelspitz s59965/2007 Sess Miros X-Et vid
utställningen HUND2008 i Älvsjö 2008-12-06 tilldelats 0-pris på grund av felteckning.
DK bordlade ärendet för att invänta yttrande från aktuell domare.
En skrivelse har inkommit från en utställare av rasen långhårig collie vid utställningen MY DOG i
Göteborg 2009-01-03--04. Utställaren reagerar mot att domaren har uttalat sig om bedömningen
av collie på en allmän internetsajt, där hennes uttalande inte stämmer överens med vad hon skrivit
i kritikerna. Utställaren reagerar också över att en annan domare och uppfödare av rasen har
publicerat aktuell domares åsikter på sajten.
DK bordlade ärendet för att invänta yttrande från aktuell domare samt den domare och uppfödare
som publicerat aktuell domares åsikter.

§ 21 Domarfrågor – Avtal
En skrivelse har inkommit från King Charles Alliansen beträffande en domares krav på ersättning p
g a att rasklubben har ställt in sin utställning 2010. Domaren har krav på kostnadsersättning då
denne anser att det är ett kontraktsbrott.
DK finner det synnerligen anmärkningsvärt att aktuell domare yrkar på kostnadstäckning för
utgifter vilka inte är faktiska. DK anser att aktuell domare betett sig både olämpligt och oetiskt. I
SKKs ”Anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler” går att läsa ”att arrangerande
klubb inte utan tungt vägande skäl kan säga upp en överenskommelse med en inbjuden domare”.
DK konstaterade att en inställd utställning är ett mycket tungt vägande skäl.
DK beslöt att tilldela aktuell domare en skriftlig erinran.
En skrivelse har inkommit från Östergötlands Beagleklubb beträffande en domare som accepterat
inbjudan att döma rasen beagle utan att inneha auktorisation för rasen.
DK ser mycket allvarligt på att domare åtar sig domaruppdrag på raser de inte innehar
auktorisation för.
DK beslöt att tilldela aktuell domare en skriftlig erinran.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 22 Domarfrågor – övriga inkomna skrivelser
En skrivelse har inkommit från en utställare av rasen labrador s37897/2004 Wallwein’s Bona Dea
som vid utställning på Gotland 2008-08-30 tilldelats 0-pris. Skriftställaren vill överklaga DKs
beslut, i att inte föreslå SKK/UtstK att stryka priset, från DKs sammanträde 2008-10-27--28.
DK tog del av skrivelsen och fann att inget nytt framkommit varför DK inte omprövar sitt tidigare
beslut. DK vill förtydliga att avsaknaden av id-kontroll vid veterinärens besiktning av tikens
tandstatus inte var avgörande i ärendet utan ett påpekande till aktuell veterinär.
En skrivelse från Ente Nazionale della Cinofilia Italiano (ENCI) har inkommit med information om
att avstängningen av en svensk exteriördomare var ett misstag från ENCIs sida. Aktuell domare är
därmed inte avstängd från domaruppdrag i Italien.
DK noterade informationen varefter skrivelsen lades till handlingarna.

En skrivelse har inkommit från Svenska Spets- och Urhundsklubben (SSUK) beträffande ett
beklagligt missförstånd gällande SSUKs jubileumsutställning. Av misstag har utannonserats att Moa
Persson ska döma på aktuell utställning vilket inte stämmer. SSUK beklagar det inträffade
misstaget.
DK noterade informationen varefter skrivelsen lades till handlingarna.
En ansökan har inkommit från exteriördomaren Britta Roos Börjeson gällande dispens att döma
raserna italiensk vinthund och american toy terrier, trots att auktorisation inte innehas, vid Suffolk
County Kennel Club, Long Island, USA 2009-09-27.
DK beslöt att tillstyrka ansökan.
För kännedom fanns avtal mellan SKK, Finska Kennelklubben (FKK), Norsk Kennel Klub (NKK) och
The Kennel Club, England gällande regler för nyttjande av exteriördomare mellan, ovanstående
nordiska kennelklubbar och England.
DK noterade informationen.

§ 23 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD)
En skrivelse har inkommit från SKK/StandK där de önskar att DK tillsammans med dem granskar
de raskompendium som berörs för de 47 raserna.
DK beslöt att skriva till berörda rasklubbar för att begära in skrivningar beträffande SRD till
raskompedierna. Till nyare kompendium görs tillägg.
För kännedom fanns det brev med information om SRD som SKK skickat ut till samtliga
exteriördomare.
DK noterade informationen

§ 24 Raskompendier
Följande raskompendier är efter granskande godkända;
1.

tibetansk terrier

2.

manschesterterrier

3.

fransk bulldogg

4.

bostonterrier

5.

lhasa apso

6.

tibetansk mastiff

7.

basset raserna

8.

finsk spets

9.

norrbottenspets

10. riesenschanuzer
11. finsk spets & norrbottenspets
Följande raskompendier väntas inkomma;
1.

Stövarklubbens raser

2.

rhodesian ridgeback

3.

drever

4.

SÄK-raser

För följande raser ger DK i uppdrag åt Kenneth Edh (DKs kontaktperson för domarkonferensen) att
kontakta specialklubbarna för att höra hur långt de har kommit i arbetet med raskompendium inför
konferensen i höst (24-25 oktober)
1.

leonberger

2.

newfoundlandshund

3.

bearded collie

4.

grand danois

§ 25 Domarkonferenser – redovisning
Minnesanteckningar och ekonomisk redovisning har inkommit från Svenska Vinthundsklubbens
exteriördomarkonferens från 2007-10-27--28.
DK beslöt att godkänna redovisningen varpå bidrag kan utbetalas.
Minnesanteckningar och ekonomisk redovisning har inkommit från Svenska Dalmatiner-Sällskapets
exteriördomarkonferens från 2008-10-04.
DK beslöt att godkänna redovisningen varpå bidrag kan utbetalas.
Minnesanteckningar och ekonomisk redovisning har inkommit från Svenska Terrierklubbens
exteriördomarkonferens från 2008-11-21--22.
DK beslöt att godkänna redovisningen varpå bidrag kan utbetalas.
Minnesanteckningar och ekonomisk redovisning har inkommit från Svenska Dvärghundklubbens
exteriördomarkonferens från 2008-11-29--30.
DK beslöt att godkänna redovisningen varpå bidrag kan utbetalas.

§ 26 Domarkonferenser – Övrigt
Ansökan om domarkonferens 2011 har inkommit från specialklubbarna och beviljats av DK.
DK beslöt att fastställa datumen enligt följande;
Svenska Taxklubben, 2011-02-19 kontaktperson i DK Bo Wallin
Svenska Pudelklubben, 2011-10-01--02 kontaktperson i DK Carl-Gunnar Stafberg
Svenska Brukshundklubben, 2011-10-14--16 kontaktperson i DK Nina Karlsdotter
Svenska Terrierklubben, 2011-11-18--20 kontaktperson i DK Siv Jernhake
En exteriördomarkonferens gällande raserna som omfattas av SRD kommer att arrangeras under
2011. SKK/CS har gett DK i uppdrag att ta fram datum för konferensen.
DK beslöt att föreslå SKK/CS den 5 – 6 mars 2011.
SKK/CS informerade DK om att en generell exteriördomarkonferens kommer att arrangeras den 17
--18 november 2012.
DK noterade informationen
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 27 Övriga skrivelser
En ansökan om resestipendium har inkommit från domarna Charlotte Jacobsson och Marie Gadolin
för att besöka DCA National i USA hösten 2009.
DK beslöt att tillstyrka ansökan och resestipendium om 5 000 kr vardera att betalas ut då
sökanden inkommit med en gemensam reseberättelse.
En ansökan om resestipendium har inkommit från domarna Karl-Erik Johansson, Patric Ragnarson
och Karin Linde-Klerholm för att besöka American Spaniel Clubs Spaniel Show, King of Prussia i
USA 9 – 11 januari 2009.
DK beslöt att tillstyrka ansökan och resestipendium om 5 000 kr vardera att betalas ut då
sökanden inkommit med en gemensam reseberättelse.
En skrivelse har inkommit från en medlem med en fråga hur SKK ställer sig till att hund med
bortopererade bakbenssporrar ställs ut.
DK konstaterar att det inte är tillåtet att ställa ut hund som opererat bort bakbenssporrar samt att
frågan faller under SKKs dopingreglemente.
OBS! Förtydligande från DK 2009-03-26;
Finns det angivet i rasstandarden att sporrar är oönskade såsom någon form av fel/allvarligt
fel/diskvalificerande fel och om man då tar bort sporrar på hunden, då är det doping s k
skönhetsdoping. Ingreppet innebär då att man tar bort något som skulle rendera nedsättning i
kvalitetspris vid en exteriör bedömning. (Meddelat av DKs sekreterare)
En skrivelse har inkommit från en medlem som undrar hur exteriördomarna kan döma hundar så
olika samt hur domarnas utbildning ser ut.
DK tog del av skrivelsen och konstaterar att hundutställningar är en bedömningssport där domaren
alltid ska döma efter rasens standard men att de har sitt fria skön. Svenska exteriördomare
genomgår en gedigen utbildning samt under hela sin domargärning vidareutbildas bl a genom
exteriördomarkonferenser i special- och rasklubbarnas regi.
För kännedom har en skrivelse inkommit från exteriördomaren Paul Stanton där han informerar DK
om att han blivit tvungen att avsäga sig ett domaruppdrag för SSRK Östergötland 2009-02-07
samt ett domaruppdrag i Tallin 2009-02-14--15 p g a hälsoskäl.
DK noterade informationen.
För kännedom informerade Verksamhetschefen att exteriördomaren Brith Andersson har avsagt sig
ett domaruppdrag för Svenska Riesenschnauzerklubben i Vårgårda 2009-05-24 p g a hälsoskäl.
DK noterade informationen.
För kännedom har en skrivelse inkommit från exteriördomaren Dan Ericsson, där han meddelar att
han har avsagt sig ett domaruppdrag för Franska Kennelklubben i Bourges 2009-02-07--08 p g a
sjukdom.
DK noterade informationen.

§ 28 Mötets avslutande
Nästkommande möten blir den 20 april 2009 och den 15 – 16 juni 2009 då tillsammans med
SKK/UtstK.
Därefter tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet som avslutat.

Vid protokollet:
Pia Wahlström
Justeras:
Carl-Gunnar Stafberg
Siv Jernhake

Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock bli
föremål för ändring av SKK/CS

