SKK/DK nr 4/2009

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den
8 september 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

§ 94 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna varefter DK hedrade den bortgångne
exteriördomaren Kjell Nielsen.
Därefter förklarades mötet öppnat.

§ 95 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

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

§ 97 Föregående protokoll SKK/DK nr 3/2009,
DK protokoll nr 3/2009 godkändes och lades till handlingarna.

§ 98 Resultatrapport
För kännedom fanns för DK ekonomisk resultatrapport för april - juli innevarande år.
Därefter lades rapporterna efter genomgång till handlingarna.

§ 99 Information från ordföranden
Ordföranden rapporterade om arbetet med harmoniseringen av utställningsreglerna vilket
berördes på Nordisk Kennelunions Arbetsutskotts (NKU/AU) möte. NKU ser ett starkt stöd
inom organisationen för arbetet. Vidare informerade ordföranden att SKK är ansvarig för
NKU sekretariatet i tre år fr o m 2010-01-01.
Ordföranden fortsatte med att rapportera från CS möte den 18 augusti i ärenden som berör
DK.
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§ 100 Information från ledamöterna
Bo Wallin rapporterade att han närvarat vid exteriördomaren Kjell Nielsens begravning.

§ 101 Information från verksamhetschefen
Verksamhetschefen informerade att han kommer att vara konsult åt SKK i jaktfrågor efter
hans pensionering vid årsskiftet.

§ 102 Protokoll/Information från FCI
För kännedom fanns FCI Cirkulär:
-

48/2009 med information från FCI General Committee’s möte i Luxemburg den 26-27
mars beträffande ett beslut om att i alla standards under ”defaults” införa följande text;
FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and
the seriousness with the fault should be regarded should be in exact proportion to its
degree and its effect upon the health and welfare of the dog.
Korrigerade standards finns nu tillgängliga på www.fci.be/nomenclature.aspx

-

51/2009 med information från Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben att
domaren Lena Danker är avstängd som exteriördomare fr o m 2009-08-01 tills annat
anges.

-

52/2009 med information från Asociatia Chinologica Romana (AChR) att domaren
Lavinia Steer inte tillhör AChRs domarlista längre. Beslutet trädde i kraft omgående.

-

58/2009 med information från Asociación Canófilia Costarricense (ACC) att domaren
Leonardo Rojas Poltronieri har slutgilitgt avstängts som exteriördomare.

-

59/2009 med information från FCI General Committee’s möte i Luxemburg den 26-27
mars beträffande ett beslut om att lägga till texten ”Well opened nostrils” i ”FACIAL
REGION: Nose” i standaren för följande raser; affenpinscher, boston terrier, japanese
chin och mops.

En skrivelse från FCI Show and Show Judges Commission fanns med en uppmaning om att
inkomma med punkter på dagordningen till mötet den 6 – 7 februari 2010 i Warszawa.
DK noterade uppmaningen och fann att de inte hade några särskilda önskemål om punkter
som borde tas upp på ovan nämnda möte.
En skrivelse fanns från FCI Show Commission med ett Questionaire. UtstK ordförande
önskar att DK ska ta del av skrivelsen samt komma in med sina synpunkter. Det är kort om tid
varför UtstK snabbt vill ha synpunkterna som ska sammanställas på deras sammanträde den
18 september.
DK anser att de vill sätta sig in mer i frågorna och beslöt att ledamöterna ska meddela
ordföranden i DK senast den 15 september med sina synpunkter för vidarebefordran till
UtstK.
För kännedom fanns en uppdaterad lista över internationella utställningar under 2009.
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§ 103 Protokoll / Protokollsutdrag från CS
Protokollsutdrag fanns från SKK/CS sammanträde 29 maj 2009;
-

gällande beslut om att återauktorisera Birgitta Svarstad som exteriördomare. CS hade
uppdragit till DK att fastställa datum för återauktorisationen.
Ordförande meddelade att Birgitta Svarstad blivit informerad enligt CS önskemål samt
att återauktorisationen trädde i kraft den 1 juli 2009.
Utbildningsavdelningen hade en fråga till DK beträffande om ovanstående domare i
och med sin återauktorisation även är elev- och aspirantdomare.
DK beslöt att aktuell domare även är elev- och aspirantdomare på de raser hon är
auktoriserad på.

-

med information om att Svenska Brukshundklubbens ansökan om ekonomiskt bidrag
för SRD raser på deras exteriördomarkonferens 16 – 18 oktober 2009.
CS beslutade att inte ge något bidrag till konferensen samt uppmana SBK att inte
genomföra konferensen med tanke på våra domares hårt ansträngda kalendrar.

-

Med ett uppdrag till DK och UtstK för att utreda samt dra upp riktlinjer för godtagbara
skäl att ställa in en utställning, avboka domare etc.
DK hänvisar till att uppdraget redan är slutfört i och med DKs och UtstK
gemensamma möte den 15 juni där UtstK presenterade ett förslag som DK beslöt att
ställa sig bakom. UtstK protokollförde ett utförligt beslut på sitt sammanträde den 16
juni 2009.

-

beträffande en skrivelse från Göran Bodegård som ifrågasätter att DK informerat
VDH om att de inbjudit en person som är medlem i SKK, svensk medborgare men inte
svensk domare utan auktoriserad i England.
DKs ordförande informerade CS om att det gjorts endast i informations- och
upplysningssyfte från ett FCI land till ett annat.
CS noterade informationen.

-

beträffande en skrivelse från en specialklubb till DK med ett antal frågor beträffande
när vissa egenskaper ska motivera 0-pris
Britt-Marie Dornell hade ställt frågan om det inte var Standardkommitténs uppgift att
besvara standardfrågor.
CS anser att i det här fallet var det DKs ansvar enligt delegeringsordningen att besvara
skrivelsen.

-

beträffande att CS uppdrar till DK att skriva en artikel om Honnörsdomare i
HundSport.
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DK beslöt att sekreteraren tillfrågar Åsa Lindholm om hon kan tänka sig att åta sig
uppdraget.

§ 104 Protokoll / Protokollsutdrag från SKK/FK
För kännedom fanns ett protokollsutdrag från Föreningskommitténs sammanträde 2009-08-25
beträffande en jaktprovsdomares blogg på nätet.
Då ärendet inte berör en exteriördomare lades ärendet till handlingarna efter att DK tagit del
av informationen.

§ 105 Protokoll / Protokollsutdrag från SKK/UtstK
För information fanns protokoll från SKK/UtstK sammanträde 2009-06-15--16.
DK noterade informationen varefter protokollet lades till handlingarna.

§ 106 Redovisning av DK/VU
DK beslöt bekräfta DK/VU bifallen dispens att få gå elev för en utomnordisk domare:
Sofia Sollenberg att gå elev på rasen tysk jaktterrier vid Tysk Jaktterrierklubbs utställning i
Karlstad 2009-07-19 för utomnordisk domare.
DK beslöt bekräfta DK/VU bifallen dispens att döma ras för vilken auktorisation inte
innehas:
Lena Stålhandske att döma raserna affenpinscher (3) och english toy terrier (3) vid ett
domaruppdrag vid Lillydales Kennel Club, Australien 2009-08-15 trots att auktorisation inte
innehas.
Maritha Östlund att döma rasen svart terrier (1) vid Svenska Brukshundklubbens utställning
på Öland 2009-08-29.
Agneta Kappers att döma rasen perro de agua español vid utställning i Mladá Boleslav,
tjeckien 2009-08-29--30.
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;
Lars Adeheimer

rottweiler

Hans Almgren

american akita
alaskan malamute
siberian husky
perro de agua espanol

Ingrid Andersson

basset hound

Bengt-Åke Bogren

dansk-svensk gårdshund
gos d’atura catala
chihuahua

Åke Cronander

australian kelpie
australian shepherd
akita
portugisisk vattenhund
4

Björn Einarsve

bullmastiff
newfoundlandshund

Thomas Eriksson

schillerstövare
schweiziska stövare (berner / jura / luzerner / schwyzer)
smålandsstövare

Svante Frisk

lhasa apso
tibetansk terrier

Marie Gadolin

skotsk hjorthund

Arvid Göransson

chow chow
isländsk fårhund
shiba
västgötaspets
breton
grosser münsterländer
kleiner münsterländer
ungersk vizla

Jan Herngren

cane corso
fila brasileiro

Elisabet Janzon

borderterrier
irish softcoated wheaten terrier

Ann-Christin Johansson

lhasa apso
whippet

Ted Karlsson

jämthund
norsk älghund, grå (gråhund)

Eva Liljekvist Borg

old english sheepdog

Karin Linde Klerholm

cavalier king charles spaniel

Ingela Nilsson

affenpinscher

Sara Nordin

rhodesian ridgeback
amerikansk cocker spaniel
welsh springer spaniel
griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon
japanese chin

Marie Nylander

griffon d’arret à poil dur / korthals

Ulf Ottosson

finsk spets

Cindy Pettersson

bichon havanais
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Gunilla Sandberg

whippet

Gunilla Skallman

golden retriever
pudel

Jahn Stääv

schipperke

Anna Törnlöv

schnauzer (p/s & sv)

Lars Widén

portugisisk vattenhund

Karin Ögren

dogue de bordeaux
sankt bernhardshund (kh + lh)

Auktorisationer genom examination;
Johan Andersson

schapendoes

Sonja Björklund

shetland sheepdog

Åke Cronander

samojedhund
shiba
perro de agua espanol

Anette Edlander

leonberger

Anne-Chaterine Edoff
Rose-Marie Emery

newfoundlandshund
shiba

Svante Frisk

newfoundlandshund

Marie Gadolin

borzoi
whippet

Siv Jernhake

cavalier king charles spaniel

Ann-Christin Johansson

shetland sheepdog
fransk bulldogg

Eva Liljekvist Borg

shetland sheepdog

Liz-Beth C Liljeqvist

dvärgpinscher
pinscher
welsh springer spaniel
skotsk hjorthund

Ewa Nielsen

jämthund
norsk älghund, grå

Marie Nylander

drentsche patrijshond
gammel dansk hönsehund
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Ulf Ottosson

norrbottenspets

Lena Stålhandske

shiba

Jahn Stääv

isländsk fårhund

Anita Whitmarsh

isländsk fårhund
bostonterrier
cavalier king charles spaniel
tibetansk spaniel

Auktorisationer för domare i grundutbildning;
John-John Johnsson

kuvasz

§ 107 Pågående ärenden
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats:
Nr1/2009
§ 11 DK diskuterade de harmoniserade utställningsreglerna som NKU tagit
fram. DK måste fundera på hur man ska hantera typsättningen av hundar med de
nya reglerna
Beslutades att lärarna på preparandkursen bildar en arbetsgrupp som ska jobba med
typsättningsfrågan utefter vad som beslutas på NKU/AUs möte den 13 januari 2010
nr2/2009
§39 CS uppdrag till DK att se över statusen på domarkåren för våra
nationalraser. DK ska skriva till berörda klubbar för att se om intresse finns att
utnyttja domarkonferensen 2012 till utbildning.
Svar från berörda klubbar har börjat komma in. Då klubbarna har på sig till 30 september att
svara så återkommer DK till CS snarast efter sista datum med sammanställning av intresset.
Så långt är alla klubbar som svarat positiva till erbjudandet.
nr 3/2009
§ 66 Beträffande en skrivelse från utställare på Uppsala Läns Kennelklubbs
utställning i Österbybruk där en domare nonchalerat arrangörens direktiv om att
förhandsgranska hundarna före gruppbedömningen. Kansliet fick i uppdrag att
skriva till berörd domare med kopia till domarens hemlands kennelklubb.
Uppdraget slutfört.
§ 69 Beträffande DKs svar till Svenska Beagleklubbens frågor till DKs
sammanträde nr2/2009 önskar klubben att SKK skickar frågorna med svaren till
domare som är auktoriserade på beagle samt till domare under utbildning på
rasen.
Uppdraget slutfört.
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§ 84 Beträffande en skrivelse från Dalarnas Kennelklubb angående en domare
som avbokat sitt uppdrag sent utan orsak. Uppdrogs till kansliet att skriva till
berörd domare med kopia till domarens hemlands kennelklubb.
Uppdraget slutfört.

§ 108 Preparandkursen 2010
För kännedom fanns brev, program samt deltagarlistor gällande SKKs kurs i anatomi och
bedömning 18 – 20 och 25 – 27 september på SKKs kansli.

§ 109 Domarutbildning
Beträffande en ansökan om dispens från domaren Gunilla Skallman att utbilda sig på flera
raser än tio under 2009.
DK beslöt att avslå dispensansökan samt beslöt att Gunilla Skallmans aspiranttjänstgöring på
bostonterrier, schnauzer samt dvärgschnauzer ligger vilande till årsskiftet 2009/2010.

§ 110 Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation
En skrivelse har inkommit från Liselotte Johansson med ansökan om
gruppallroundauktorisation för grupp 3.
DK beslöt att bifalla ansökan.
En skrivelse har inkommit från Ann-Christin Johansson med ansökan om
gruppallroundauktorisation för grupp 9.
DK beslöt att avslå ansökan.

§ 111 Ansökningar beträffande följdauktorisation
En skrivelse har inkommit från Elisabeth Spillman Åkerlund med ansökan om
följdauktorisation för raserna volpino italiano, prazsky krysarik och russkiy toy.
DK beslöt att bifalla ansökan.
En skrivelse har inkommit från Lena Stålhandske med ansökan om följdauktorisation för
rasen affenpinscher.
DK beslöt att avslå ansökan.
En skrivelse har inkommit från Sofia Sollenberg med ansökan om följdauktorisation för rasen
irländsk röd och vit setter.
DK beslöt att avslå ansökan
En skrivelse har inkommit från Liz-Beth C Liljeqvist med ansökan om följdauktorisation för
raserna vit herdehund, sussex spaniel och field spaniel.
DK beslöt att bifalla ansökan för raserna sussex spaniel och field spaniel men avslå ansökan
gällande vit herdehund.

8

§ 112 Ansökningar beträffande överföring av utländsk auktorisation
En ansökan har inkommit från den amerikanska domaren Barbara Ruth Smith att få bli svensk
domare. Barbara Ruth Smith bor i Sverige sedan 2006. Bifogat ansökan fanns lista över de
raser hon i USA är ”approved” och ”provisional” på.
Uppdras till kansliet att kontrollera medlemskap i SKK, därefter beslutade DK att bifalla
ansökan gällande raser hon är ”approved” på. De raser hon i USA är ”provisional” på krävs
det att hon genomför en godkänd aspiranttjänstgöring för en nordisk domare som varit
auktoriserad minst fem år samt dömt aktuell ras minst fem gånger. Slutligen vill DK hälsa
Barbara Ruth Smith välkommen som svensk domare.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 113 Ansökningar beträffande dispens att döma ras där auktorisation inte innehas
En skrivelse fanns med ansökan från Patric Ragnarson om att för döma rasen clumber spaniel
(1) vid en grekisk spanielspecial 2009-09-20 trots att inte auktorisation innehas
DK beslöt bifalla ansökan.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
§ 114 Domarfrågor – Bedömning
En skrivelse har inkommit från en utställare av rasen labrador retriever S21476/2004
Tranåsens Chocolate Beach Baby som vid utställning i Tvååker 2009-07-11 fått 0-pris p g a
högt hull.
DK beslöt att om UtstK anser att det här är ett ärende av teknisk art samt att protest har
lämnats enligt utställningsbestämmelserna, rekommendera UtstK att stryka priset då högt hull
inte är ett diskvalificerande fel enligt standarden
En skrivelse har inkommit från en utställare av rasen dalmatiner N11617/04 Toot’s Zulu som
vid utställning i Vännäs 2009-06-13 fått 0-pris p g a tandförlust.
DK beslöt att om UtstK anser att det här är ett ärende av teknisk art samt att protest har
lämnats enligt utställningsbestämmelserna, rekommendera UtstK att stryka priset då
tandförlust inte är ett diskvalificerande fel enligt standarden
§ 115 Domarfrågor – Avtal
En skrivelse fanns från Dalarnas Kennelklubb (DKK) med en anmälan gällande en domare
som dubbelbokat sig och därför avsagt sig sitt uppdrag hos DKK.
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande. DK beslöt att tilldela aktuell domare en
skriftlig varning, DK vill påpeka vikten av att ha koll på sina uppdrag så att dubbelbokningar
inte sker.
§ 116 Domarfrågor – Uppträdande
En skrivelse fanns från en utställare av rasen flat coated retriever vid en utställning i Piteå
2009-07-05. Utställaren anser att domaren har uppträtt mycket otrevligt mot både handlers
och hundar.
Då domaren inte är svensk har kansliet begärt in yttrande från aktuella ringsekreterare dock
utan resultat.
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DK beslöt att bordlägga ärendet tills ringsekreterarnas yttrande kommit in. Uppdrogs till
kansliet att påminna ringsekreterarna.
En skrivelse fanns från en utställare av rasen schäfer vid en utställning i Borås 2009-06-27
som anser att domaren uppträtt fel vid tandvisningen av hans skyddstränade schäfer vilket
framkallat hundens reaktion som tenderade till 0-pris.
DK tog del av skrivelsen samt yttranden från ringsekreterarna i ringen. DK diskuterade frågan
om handlern ska visa tänderna eller domaren. DK ser inte att något talar emot att handlern
visar tänderna om denne så önskar om domaren i övrigt kan ”gå igenom” hunden utan
problem. Därefter lades skrivelsen till handlingarna.
§ 117 Domarfrågor – Inställda domaruppdrag
För kännedom fanns skrivelse från domaren Ann Carlström som informerar om att hon ställt
in ett domaruppdrag vid Norrbottens Kennelklubbs utställning i Gällivare den 27-28 juni 2009
p g a dödsfall i familjen.
DK noterade informationen.
För kännedom fanns skrivelse från domaren Ewa Nielsen som informerar om att hon ställt in
domaruppdrag i Ungern 18 – 19 juli 2009 samt SSRKs utställning i Sandviken den 25 - 26
juli p g a dödsfall i familjen.
DK noterade informationen.
För kännedom fanns skrivelse från domaren Mats Lindborg som informerar om att han
olyckligtvis råkat dubbelboka sig helgen den 29 augusti 2009. Aktuell domare har varit i
kontakt med arrangören för den senaste bokade utställningen och avbokat sitt uppdrag.
DK noterade informationen och så länge domare och arrangör är överens vidtar DK ingen
åtgärd. DK vill dock påpeka att det är viktigt att ha koll på sina uppdrag så att inga
dubbelbokningar sker.
§ 118 Domarfrågor – Övriga inkomna skrivelser
En skrivelse fanns från en utställare vid Västerbottens Kennelklubbs utställning i Vännäs
2009-06-13 beträffande en svensk exteriördomare som visat en hund i finalringen som denne
inte äger eller har fött upp. Utställaren anser att detta inte är tillåtet enligt SKKs regler
gällande svenska exteriördomare.
DK tog del av skrivelsen samt aktuell domares yttrande. DK konstaterar att reglerna säger att
svenska exteriördomare inte regelmässigt får visa hundar som de inte äger eller har fött upp.
Att visa en hund som man inte äger eller har fött upp vid ett tillfälle är inte regelmässigt.
Därefter lades skrivelsen till handlingarna.

§ 119 Raskompendier
Anmäldes nyinkommet raskompendium för affenpinscher , granskning har påbörjats av Nina
Karlsdotter och Siv Jernhake.
Anmäldes nyinkommet raskompendium för samtliga SÄK-raser , granskning har påbörjats av
Nina Karlsdotter och Bo Wallin.
Anmäldes nyinkommet raskompendium för grand danois , granskning har påbörjats av Nina
Karlsdotter och Siv Jernhake.
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Anmäldes nyinkommet raskompendium för norsk buhund, granskning har påbörjats av Nina
Karlsdotter och Kenneth Edh.
Anmäldes nyinkommet raskompendium för akita , granskning har påbörjats av Nina
Karlsdotter och Kenneth Edh.
Anmäldes nyinkommet raskompendium för samojedhund, granskning har påbörjats av Nina
Karlsdotter och Bo Wallin.
Anmäldes nyinkommet raskompendium för västgötaspets, granskning har påbörjats av Bo
Wallin.
Anmäldes nyinkommet raskompendium för drever, granskning har påbörjats av Nina
Karlsdotter och Carl-Gunnar Stafberg.
§ 120 Domarkonferenser – Ansökan
DK beslöt att bifalla följande ansökningar om att få arrangera bidragsberättigad konferens för
exteriördomare 2012;
30 sep – 1 okt 2012

Svenska Lancashire Heeler Klubben
Specialklubben för Västgötaspets
Svenska Welsh Corgi Klubben

lancashire heeler
västgötaspets
welsh corgi pembroke
welsh corgi cardigan

19 – 21 okt 2012

Svenska Brukshundklubben

australian cattledog
australian kelpie
australian shepherd
beauceron
riesenschnauzer
svart terrier

17 - 18 nov 2012

Svenska Vinthundklubben

afghan
azawakh
cirneco dell’etna
faraohund
podenco canario
podenco ibicenco
podenco portugués
saluki
slougi

§ 121 Domarkonferenser – Redovisning
Minnesanteckningar och ekonomisk redovisning har inkommit från Specialklubben
Rhodesian Ridgeback Sveriges exteriördomarkonferens från 2009-04-18.
DK beslöt att godkänna redovisningen varpå bidrag kan utbetalas.
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§ 122 Domarkonferenser – Övrigt
För kännedom fanns en skrivelse från Svenska Brukshundklubben (SBK) där de informerar
om att de ställt in sin egenfinansierade exteriördomarkonferens i oktober 2009. SBK vill
därför ansöka om att få byta ut två planerade raser, beauceron och riesenschnauzer, till
exteriördomarkonferensen 2011 mot två raser som ingår i Särskilda Rasspecifika
Domaranvisning (SRD), collie och schäfer.
DK beslöt att bevilja ansökan om byte av raser.
För kännedom fanns skrivelser från Svenska Dreverklubben, Svenska Lapphundklubben samt
Specialklubben för Västgötaspets där de ställer sig positiva till att delta vid CS erbjudande om
att utbilda domare på våra svenska nationalraser i samband med den generella
domarkonferensen 2012.
DK tog del av informationen.

§ 123 Ansökan om resebidrag
En ansökan om resebidrag fanns från domaren Anne-Chatrine Edoff. Resans ändamål är att
studera rasen lagotto romagnolo vid Club Italiano Lagottos evenemang med utställning och
tryffelsök den 17 – 18 oktober i Italien.
DK fann att ekonomisk redovisning saknas i ansökan för resebidrag. DK beslöt att överlåta
till VU att ta beslut i frågan när den ekonomiska redovisningen inkommit.

§ 124 Övriga skrivelser
En skrivelse fanns från Svenska Dvärghundsklubben med en ansökan om att få utöka listan av
examinatorer för chihuahua med domaren Elisabeth Spillman Åkerlund.
DK beslöt att bifalla ansökan.
För kännedom fanns en skrivelse från Wästmanlands Kennelklubb beträffande en händelse i
samband med en aspiranttjänstgöring vid deras utställning i Köping i juli 2009.
DK tog del av skrivelsen, därefter lades den till handlingarna.
En skrivelse fanns från en domare beträffande klippning av tax vid utställning.
DK beslöt att bordlägga skrivelsen och begära in ett yttrande från Svenska Taxklubben.
En skrivelse fanns från Göran Bodegård beträffande kvalitetshöjande ramar för inbjudan av
domare till utställningar.
DK tog del av skrivelsen som var ställd till CS med kopia till DK. Därefter lades skrivelsen
till handlingarna.
En skrivelse fanns från domaren Ulrica Göransson beträffande vilka hundar hon kan visa på
utställning då hon nyligen gått ur Sunstaff’s kennel och blivit delägare i Farmarens kennel.
DK anser att aktuell domare kan visa alla Farmarens hundar samt visa de Sunstaff’s hundar
där hon står som uppfödare.
En skrivelse fanns från en medlem som anser att en utställare av rasen chow chow klipper
sina hundar inför utställning vilket enligt standarden inte är tillåtet.
DK tog del av skrivelsen och konstaterar att de inte kan uttala sig i fallet på det insända
materialet. Varefter skrivelsen lades till handlingarna.
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En skrivelse fanns från Föreningskommittén (FK) med information om att listorna över
officiella och inofficiella ras- och lokalklubbar inom specialklubbar och länsklubbar har
fungerat dåligt under senare år. FK har beslutat att lägga ned denna listhantering.
DK noterade informationen och konstaterar att det blir svårt att följa riktlinjerna i ”Regler och
anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler” där det uttryckligt står att
”Förteckning över godkända klubbar upprättas årligen av SKK och distribueras till
domarkåren”
DK beslöt att ordföranden tar med sig frågan till nästa CS möte.

§ 125 Övriga frågor
DK diskuterade frågan om kastrerad hund vara eller inte vara på utställning. DK anser att då
många hundar kastreras på grund av mentala orsaker så borde de inte få delta på utställningar.
DK beslöt att skicka frågan vidare till UtstK för eventuella ändringar i utställningsreglerna.

§ 126 Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas den 3 november kl 10.00 på SKKs kansli.

§ 127 Mötets avslutande
Ordförande avtackade Siv Jernhake med blommor och present för sitt långa och hängivna
arbete i DK då hon nu på egen begäran lämnar kommittén. Därefter förklarades 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.
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Bilaga 1
Utomnordiska domaruppdrag
2009

Domare

Datum

Arrangör/Evenemang

Ort

Land

Almgren, Hans
Almgren, Hans

2009-10-18
2009-11-21

Rottweiler Specialklubbsutställning
All Breed Nationell

St Petersburg
St Petersburg

Ryssland
Ryssland

Bogren, Bengt-Åke

2009-10-10

Amerikanska Rasklubben för DanskSvensk gårdshund

Chicago

USA

Borg, Eva Liljekvist
Borg, Eva Liljekvist

2009-09-19--20
2009-10-03--04

Cronander, Åke
Cronander, Åke
Cronander, Åke
Cronander, Åke

2009-08-22--23
2009-12-05
2009-12-06
2009-12-19--20

Islands Kennelklubb
Spanska Mopsklubben
Alicantes Kennelklubb
Litauens Kennelklubb

Emery, Rose-Marie

2009-10-26

All Irish Bull Breeds Association

Irland

Eriksson, Eva

2009-09-12--13

Zwiazek Kynologiczny W Polsce,
national sheepdog show and CAC show

Polen

Frisk, Svante

2009-09-05--06

Federation Cynologique
Luxembourgeoise

Luxemburg

Germundsson, Ove
Germundsson, Ove
Germundsson, Ove
Germundsson, Ove
Germundsson, Ove
Germundsson, Ove
Germundsson, Ove
Germundsson, Ove

2009-07-25--26
2009-08-22--23
2009-09-27
2009-10-03--04
2009-10-10--11
2009-11-28--29
2009-12-04--06
2009-12-19--20

Lindborg, Mats

2009-10-22

Nilsson, Kurt
Nilsson, Kurt
Nilsson, Kurt
Nilsson, Kurt

2009-08-22--23
2009-11-19--22
2009-12-19
2009-12-20

Baltic Winner-09
Spring Fair 2009
Vilnius Winner 2009
Christmas Cup 2009

Roseen, Christina
Roseen, Christina

2009-08-09
2009-08-22--23

Belgiska Afghan klubben
Vinthundklubben

Stålhandske, Lena

2009-09-20

Whitmarsh, Anita
Whitmarsh, Anita
Whitmarsh, Anita
Östlund-Holmsten, Maritha

Gibraltar
Polen

Golden Dog trophy
Korea Kennel Federation
North Queensland Classic Show
Launceston Royal Show
Amsterdam Winner Show
French Bulldog Club of Thailand
Toy Breed Club

Reykjavik
Alicante
Alicante
Vilnius

Island
Spanien
Spanien
Litauen

Liege
Mechelen
Seoul
North Queensland
Tasmanien
Amsterdam
Bangkok
Riga

Belgien
Belgien
Korea
Australien
Australien
Holland
Thailand
Lettland

Leuven

Belgien

Vilnius
Vilnius

Estland
Australien
Litauen
Litauen
Belgien
Tjeckien

Taipen

Taiwan

2009-05-16
Skotsk Rottweiler Special
2009-09-06--07
Dalmatiner Special
2009-10-31--11-01

Maastrich

Skottland
Tyskland
Holland

2009-10-11

Murcia

Spanien

Club Espanol del Boxer
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