SKK/DK nr 2-2009
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den
20 april 2009 på SKKs kansli.

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Siv Jernhake, Nina
Karlsdotter
Adjungerade SKKs kansli: Ulrika Henriksson, Kjell Bräster ( t o m § 39)

Vid protokollet: Pia Wahlström

§ 29
Mötets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, DK började med att hedra den bortgångna
exteriördomaren Louise Gävert-Asplund, därefter förklarades mötet öppnat.

§ 30
Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 31
Val av justerare
Nina Karlsdotter utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 32
Föregående protokoll SKK/DK nr 1/2009,
DK protokoll nr 1/2009 godkändes och lades till handlingarna.

§ 33
Resultatrapport
För kännedom fanns för DK ekonomisk resultatrapport för januari – februari innevarande år.
Därefter lades rapporterna efter genomgång till handlingarna.

§ 34
Information från ordföranden
Ordföranden informerade angående ett e-postmeddelande beträffande att Svenska
Vinthundsklubben inte fått något bidrag utbetalt för sin exteriördomarkonferens. Ordföranden
vill klargöra att så inte är fallet utan utbetalning har skett till klubben i slutet av 2008.

§ 35
Information från ledamöterna
Siv Jernhake meddelade att hon vill bli entledigad från sitt uppdrag i DK efter denna
mandatperiod.
Bo Wallin rapporterade från stövarkonferensen i Jönköping, vilken hade varit mycket bra.
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Nina Karlsdotter och Bo Wallin rapporterade från Specialklubben Rhodesian Ridgeback
Sveriges exteriördomarkonferens. De var mycket positiva till konferensen.

§ 36
Information från verksamhetschefen
Verksamhetschefen informerade att han kommer att gå i pension vid årsskiftet 2009/2010 men
kommer att fortsätta att arbeta på konsultbasis åt SKK.
Verksamhetschefen fortsatte sedan med att informera om att IT-projektet ”Dagboken” har
rullat igång och där han är projektledare.

§ 37
Information från utbildningsavdelningen
Ulrika Henriksson informerade att kansliet har fått information om att en medlem i SKK,
svensk medborgare boendes i Sverige ska döma på en av VDH:s utställningar i Tyskland trots
att medlemmen inte är svensk domare.
Uppdrogs till kansliet att informera VDH med kopia till berörd medlem samt The Kennel
Club om att medlemmen inte är auktoriserad av SKK.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 38
Protokoll / Information från FCI
För kännedom fanns:
-

Protokoll från FCI Show Judges Commission möte den 31 januari och 1 februari 2009
i München, Tyskland. Kommittén ber varje kennelklubb att skicka in en power pointpresentation om sitt lands nationalraser.
Beslutades att skriva till varje berörd specialklubb som ombeds att skicka in material
beträffande sin/sina raser.
Uppdrogs till Bo Wallin att ta fram anvisningar om vad och hur mycket som bör
finnas med i materialet från specialklubbarna.
Uppdrogs till kansliet att layouta power point-presentationen samt sedan skicka
materialet till FCI. Ambitionen är att materialet ska vara klart under 2009.

-

Protokoll från FCI Show Commission möte den 31 januari 2009 i München, Tyskland.

-

Protokoll från FCI Show Judges & Show Commission gemensamma möte den 1
februari 2009 i München, Tyskland.

För kännedom fanns FCI Cirkulär:
-

6/2009 med information om att FCI brutit samarbetet med Unija Kinoloskih Saveza
Bosne I Hercegovine, med omedelbar verkan, då det inte går att fastställa vilken klubb
som uppfyller FCI:s kriterier gällande kynologi i Bosnia-Herzegovina.

-

7/2009 med en påminnelse om att det endast är the China Kennel Union (CKU) som är
erkänd av FCI i Kina.
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-

8/2009 med regelverk för FCI:s hundutställningar och FCI:s exteriördomare.

-

19/2009 med information från Federación Mexicana A.C. om att exteriördomarna
Francisco Navarro Reynoso och Ricardo Garcia Mejia har avauktoriserats.

-

20/2009 med information om att Kanadensiska domare är tillåtna att döma på FCI
internationella utställningar t o m 2009-03-31.

-

21/2009 med statistik över internationella championattitlar erövrade under 2008.

För kännedom fanns utställningskalendarium över internationella utställningar för 2009 och
2010 samt medlemslista över kennelklubbar som ingår i FCI.

§ 39
Protokoll / Protokollsutdrag SKK/CS
För kännedom fanns protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 5 februari 2009 beträffande:
§3
-

CS önskar förtydliga informationen om CS delegation vad gäller möjligheten att
stänga av utländska domare och utställare från att döma respektive ställa ut i Sverige.
DK noterade informationen

§ 17
-

Uppföljning av den generella domarkonferensen. CS beslutade att uppdra till DK att
se över statusen på domarkåren för våra nationalraser. DK ska också skriva till
jakthundsklubbarna för att höra deras synpunkter kring att utnyttja domarkonferensen
2012 till utbildning. Sista datum för jakthundsklubbarna att komma in med synpunkter
är den 30 september 2009.
DK uppdrar till utbildningsavdelningen att ta fram domarlistor över våra nationalraser
samt att kansliet skriver till jakthundsklubbarna och begär in deras synpunkter.

-

CS beslut om särskilda regler för inbjudna domare utanför Norden. CS uppdrar till DK
och UtstK att föreslå hur man för de domare som bjuds in till 2012 års utställningar
och framåt på bästa sätt ska kunna få kvalitetskravet tillgodosett när det gäller de
utomnordiska domarnas kompetens.
DK anser att en skrivelse bör gå ut till klubbarna med information om att det numera
är ett krav att skicka ”questionaire” till alla utomnordiska domare som bjuds in att
döma i Sverige.

§ 40
Protokoll / Protokollsutdrag SKK/UtstK
För information fanns protokoll från SKK/UtstK sammanträde 2009-01-14--15.
DK konstaterade att UtstK beviljat obligatorisk mätning av japansk spets under perioden
2010-01-01 – 2011-12-31, varefter protokollet lades till handlingarna
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§ 41
Redovisning av DK/VU
DK beslöt bekräfta DK/VU bifallen dispens att döma ras för vilken auktorisation inte innehas:
Lena Stålhandske att döma rasen affenpinscher (4 st)vid ett domaruppdrag i Wollongong,
Australien 2009-02-28, trots att auktorisation inte innehas.
Lena Stålhandske att döma raserna affenpinscher (2 st), english toy terrier (1 st) och
otterhound (2 st) vid ett domaruppdrag i Napier Nya Zealand 2009-03-28--29, trots att
auktorisation inte innehas.
Roland Fors att döma rasen svart terrier (1 st) vid ett domaruppdrag vid SBKs utställning i
Kristinehamn 2009-04-25, trots att auktorisation inte innehas.

Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;
Hans Almgren

lagotto romagnolo
tibetansk mastiff

Svante Frisk

lakelandterrier

Kerstin Henriksson

golden retriever

Jan Herngren

flatcoated retriever

Ted Karlsson

karelsk björnhund
svensk vit älghund
västsibirisk lajka
östsibirisk lajka

Karin Linde-Klerholm

welsh springer spaniel

Sara Nordin

bearded collie
field spaniel

Britta Roos-Börjeson

svensk lapphund

Gunilla Skallman

labrador retriever
appenzeller sennenhund
malteser
chihuahua

Jahn Stääv

dansk/svensk gårdshund

Auktorisationer genom examination;
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Åke Cronander

collie (kh + lh)
american staffordshire terrier

Göran Fastén

jämthund

Eva Liljekvist Borg

cocker spaniel

Nina Lönner Andersson

berner sennenhund
grand danois

Joakim Ohlsson

shih tzu

§ 42
Bordlagda / Återremitterade ärenden
En skrivelse har inkommit från en utställare av rasen mittelspitz S59965/2007 Sess Miros XEt som vid utställningen HUND2008 i Älvsjö 2008-12-06 tilldelats priset 0 p g a att hunden
har en vit bläs från nos till hjässa.
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande. Under diskvalificerande fel i standarden för
mittelspitz står att läsa: ”Tydliga vita fläckar hos alla icke vita spetsar” vilket gör att DK
beslöt att inte rekommendera SKK/UtstK att stryka priset.

En skrivelse har inkommit från en utställare av rasen långhårig collie som deltagit vid
utställningen MY DOG 2009-01-04. Utställaren har reagerat mot att domaren efter avslutad
utställning yttrat sig, efter att en svensk domare och uppfödare bett henne, om de för henne
utställda hundarna på ett privat collieforum.
DK tog del av skrivelsen samt yttrande från de båda domarna. DK beklagar att utställaren
tagit illa upp och citerar ur ”Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska
regler”;
”Efter utställning händer det ibland att rasklubbar vill ha till exempel en skriftlig
”domarkommentar” att införas i sin rastidning, på rasklubbens hemsida eller liknande.
Dessa kommentarer bör ges med aktsamhet och ha en allmänt hållen prägel.
Domaren får inte på enskilda hemsidor, bloggar eller liknande kommentera enskilda hundars
bedömning”
Därefter lades skrivelsen till handlingarna.

§ 43
Pågående ärenden
Genomgick och reviderade DK listan med pågående ärenden.
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats:
nr 1/2009
SKK/CS uppdrog 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.
Ett nytryck med revideringar är nu klart.
Uppdrogs till DK/VU att utse en kursledare till preparandkursen 2010.
VU har utsett Nina Karlsdotter.
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§ 44
Preparandkursen 2010
Utbildningsavdelningen rapporterade om förberedelserna inför preparandkursen i maj 2010.
DK noterade informationen.

§ 45
Domarutbildning
Ansökan om omprövning av avslag från specialklubb angående vidareutbildning på rasen
berner sennenhund har inkommit från domaren Lena Stålhandske.
DK beslutade att avslå ansökan då man ser att specialklubbens rekommendationer i detta fall
bör följas. DK anser även att domaren bör ansöka om alla sennenraserna inte enbart berner
sennenhund.
Ansökan om vidareutbildning på rasen prazsky krysarik har inkommit från domaren Liz-Beth
C Liljeqvist. Den avtalsanslutna rasklubben SPKK har tillstyrkt ansökan.
DK beslutade att tillstyrka ansökan.

§ 46
Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation
En skrivelse har inkommit från Liz-Beth C Liljeqvist med ansökan om
gruppallroundauktorisation för grupp 8.
DK beslöt att avslå ansökan.
En skrivelse har inkommit från Göran Hallberger med ansökan om
gruppallroundauktorisation för grupp 7.
DK beslöt att avslå ansökan.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 47
Ansökningar beträffande följdauktorisation
En skrivelse har inkommit från Rose-Marie Emery med ansökan om följdauktorisation för
raserna mexikansk nakenhund, perro sin pelo del peru, thai ridgeback dog och canaan dog.
DK beslöt att bifalla ansökan.
En skrivelse har inkommit från Bengt-Åke Bogren med ansökan om följdauktorisation för
raserna basset bleu de gascogne, grand basset griffon vendeen, prazsky krysarik och russkiy
toy.
DK beslöt att bifalla ansökan för prazsky krysarik och russkiy toy men avslå ansökan
gällande basset bleu de gascogne och grand basset griffon vendeen.
En skrivelse har inkommit från Jahn Stääv med ansökan om följdauktorisation för raserna
kuvasz, bergamasco, volpino italiano, king charles spaniel, lhasa apso, prazsky krysarik och
russkiy toy.
DK beslöt att bifalla ansökan för bergamasco, king charles spaniel, prazsky krysarik och
russkiy toy men avslå ansökan gällande kuvasz, volpino italiano och lhasa apso.
En skrivelse har inkommit från Mats Jonsson med ansökan om följdauktorisation för rasen
russkaja gontjaja.
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DK beslöt att bifalla ansökan.
En skrivelse har inkommit från Göran Johansson med ansökan om följdauktorisation för
rasen gotlandsstövare.
DK beslöt att bifalla ansökan.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 48
Ansökningar beträffande överföring av utländska auktorisationer
En ansökan har inkommit från den serbiska domaren Zorica Salijevic att få bli svensk domare.
Zorica Salijevic har uppehållstillstånd i Sverige och bor och jobbar här sedan 2005. Bifogat
ansökan finns skrivelse från Kinoloski savez Republike Srbije beträffande aktuell domares
överföring till SKK.
Uppdras till kansliet att kontrollera medlemskap i SKK samt meddela Kinoloski savez
Republike Srbije, därefter beslutade DK att bifalla ansökan och hälsa Zorica Salijevic
välkommen som svensk domare.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 49
Ansökningar beträffande examinatorer/aspirantdomare
En ansökan har inkommit från SDHK beträffande att ta bort skrivningen
”gruppallrounddomare” på listan över examinatorer/aspirantdomare för chinese crested dog
eftersom klubben nu inkommit med kompletterande namn vilket innebär att det nu finns elva
stycken examinatorer/aspirantdomare för rasen.
DK beslutade att bifalla ansökan.

§ 50
Domarfrågor – bedömning
För kännedom fanns en skrivelse från Sydskånska Kennelklubben beträffande en protest som
inkommit vid deras utställning i Malmö 2009-03-22. Protesten gällde domarens bedömning
av shar pei. Sydskånska Kennelklubben hävdar att inga tekniska fel begåtts utan protesten
gällde enbart domarens fria skön och därmed avslogs protesten. Sydskånska Kennelklubben
vill dock delge DK protesten då den gäller en ras som omfattar de nya SRD-bestämmelserna.
DK noterade, precis som Sydskånska Kennelklubben skriver, att domaren tycks i detta fall
mycket noga har följt direktiven gällande en ras som omfattas av SRD. Därefter lades ärendet
till handlingarna
En skrivelse har inkommit från en utställare av rasen chihuahua s42682/2007 Pamfiliya som
vid utställning i Högbo 2007-09-01 fått 0-pris p g a tandbortfall.
DK beslöt att inte rekommendera SKK/UtstK att stryka priset då avsaknad av hörntand kan
ses som en anatomisk defekt och därigenom kan tendera till 0-pris på utställning.
En skrivelse har inkommit från Svenska Dreverklubben som bifogat en skrivelse från en
utställare av drever vid Gävleborgs Dreverklubbs utställning i Årsunda. Skriftställaren riktar
klagomål mot en domare som, enligt skriftställaren, gjort sig skyldig till flertalet grova
misstag samt bidragit till dålig stämning på utställningen på grund av uttalanden om hundars
olika värde i framtida avel.
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DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande. DK finner det högst olämpligt att uttala sig
om hundars framtida värde i aveln då domarens uppgift är att göra en utvärdering av
avelsresultat, inte om hunden är lämplig att gå i avel. Domaren dömer utifrån vad han/hon ser
för dagen, därför kan priset mycket väl skilja sig åt utställningar emellan. Därefter lades
ärendet till handlingarna.

§ 51
Domarfrågor – övriga inkomna skrivelser
En skrivelse har inkommit från Svenska Beagleklubben med ett antal frågor beträffande när
vissa egenskaper skall föranleda 0-pris.
1. Rasstandarden i sig anger inte uttryckligen att hundar som är otypiska ska
diskvalificeras. Vad som är otypiskt kan i många avseenden också vara en
tolkningsfråga. Har domarna SKKs stöd för att ge 0-pris till beaglar som de anser vara
rasotypiska?
DK svarar att rasotypiska hundar ska tilldelas 0-pris, enligt
utställningsbestämmelserna.
2. Rasstandarden för beagle anger att alla sk houndfärger (för brittiska scent hounds) är
godkända utom leverfärg. Har domarna SKKs stöd för att anse att leverfärgen är
otypisk och därmed ett diskvalificerande fel?
DK svarar att leverfärg inte är en godkänd färg hos beagle, och därigenom ses som
exteriört otypisk vilket ska ge 0-pris.
3. Tigrering är inte en s k houndfärg (för brittiska scent hounds). Detta har blivit utrett i
samråd med rasens moderklubb The Beagle Club i England, och har slagits fast i
SKK/StandK. Har domarna därmed SKKs stöd för att anse att färgen är otypisk och
därmed ett diskvalificerande fel?
DK föreslår att klubben arbetar för att man i standarden ska notera det som The Beagle
Club har fastslagit beträffande tigrering. DK ser även gärna en definiering i standarden
av houndfärgerna. På frågan svarar DK att tigrering inte är en godkänd färg om det
anges i standarden på samma sätt som för leverfärg.
4. Rasstandarden för beagle anger att ögonfärgen skall vara mörkbrun eller nötbrun. Har
domarna därmed SKKs stöd för att anse att hundar som har helt eller delvis blå iris är
otypiska och därmed ska tilldelas 0-pris?
DK svarar att ögonfärg är ett fel bland alla andra och ska bedömas därefter.
5. Standarden slår fast att beaglens framben ”skall vara raka och placerade väl under
kroppen. De skall ha god substans och rund benstomme och får inte avsmalna mot
tassarna.” Hos beaglerasen finns några genetiska sjukdomskomplex: The Chinese
Beagle Syndrome och chondrodystrofi (hos beaglen ofta knutet till flera andra
anomalier som hjärtfel, nedsatt immunförsvar, kort 7:e ländkota m m) vilka båda bl a
även resulterar i krokiga framben. Har domarna SKKs stöd för att anse att tydligt
krokiga framben hos beagle är en abnormitet och föranleder 0-pris?
DK svarar att om benen är så krokiga att det påverkar hälsa och sundhet kan det ses
som en anatomisk defekt, annars är det ett fel bland andra fel och bedöms efter graden
av avvikelse.
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6. Standarden anger att ”svansen ska vara kraftig och måttligt lång. Den skall vara högt
ansatt och bäras glatt, men inte vara ringlad över ryggen eller bäras framåtriktad från
svansroten.” När en beagle bär svansen framåt över ryggen och ringlad helt ner på
sidan, som hos en spets, kan den enligt SKK då anses vara otypisk och tilldelas 0-pris?
DK svarar att det är ett fel bland andra fel och skall bedömas därefter.
7. Beaglen skall enligt standarden ha ett ”perfekt, regelbundet och komplett saxbett.”
Kan enligt SKKs mening utpräglade över- och underbett, samt s k trånga bett, d v s att
underkäkens hörntänder går upp i gommen, anses som abnormiteter som motiverar 0pris?
DK svarar att över- och underbett är ett fel bland andra fel beroende på hur kraftigt
över- eller underbettet är. Om underkäkens hörntand/hörntänder går upp i gommen
eller vid kraftigt över- eller underbett räknas det som en anatomisk defekt och ska
tilldelas 0-pris.
8. Kan enligt SKKs mening kroksvans och/eller defekta svanskotor hos beagle anses vara
en abnormitet som motiverar 0-pris?
DK svarar att kroksvans och/eller defekta svanskotor räknas som ett fel bland andra fel
och motiverar inte 0-pris.
DK vill slutligen hänvisa till SKKs ”Regler och anvisningar för exteriördomare samt
domaretiska regler sidan 8 under ”Bedömningens princip är en sammanvägning av förtjänster
och fel”, fjärde stycket: ”Man finner ofta i rasstandarder listor med fel med angivande av
felens grad av allvar, till exempel ”fel” och ”allvarliga fel”, utöver uppräkning av
”diskvalificerande fel”. Likaså har ofta rasklubbar i kompendier och sammanfattningar
angivit hur ett visst fel ska knytas till viss prisvalör. Det är viktigt att komma ihåg att
informationer och synpunkter av detta slag ska ses som värdefulla rekommendationer och inte
något annat. Finns inte tydliga direktiv i den officiella standarden, så gäller grundprincipen att
fel och förtjänster vägs mot varandra. Automatisk låsning av fel till prisvalör gynnar inte en
bedömning som fokuserar på hundarnas förtjänster och riskerar också att leda till att man får
en vinnande hund med minsta antal fel, men som kanske inte alls är den värdefullaste ur typoch helhetssynvinkel.”
En skrivelse har inkommit från en domare beträffande dennes domaruppdrag vid Sydskånska
Kennelklubbens utställning i Malmö 2009-03-21--22. Domaren har reagerat på att
länsklubben har gjort en domarändring gällande de raser domaren skulle ha dömt utan att
kontakta aktuell domare.
DK tog del av skrivelsen samt länsklubbens yttrande varefter DK framställer ett önskemål till
arrangörer att alltid kontakta domare vid ändringar oavsett om det gäller att domare tilldelas
nya raser eller att raser tas bort.
En skrivelse har inkommit från en domare som har ett domaruppdrag hos Amerikanska
Kennelklubben. AKC har tilldelat domaren raser denne inte är auktoriserad på och vill inte
lyssna till domarens försök att förklara varför denne inte kan döma dessa raser. Domaren ber
om stöd hos DK.
DK uttrycker att det är självklart att en svensk domare inte får döma raser de inte är
auktoriserad på.
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§ 52
Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar
För kännedom fanns skrivelser beträffande rutiner rörande tillämpningen av SKKs Särskilda
Rasspecifika Domaranvisningar.
DK noterade informationen.

§ 53
Raskompendier
Anmäldes att raskompendium för rhodesian ridgeback godkänts. DK noterade att utbetalning
av ordinarie kostnadsbidrag därmed kan ske när justerat raskompendium kommit in till
kansliet.
Anmäldes nytt inkommet raskompendium för grönlandshund. Utsågs Bo Wallin och Nina
Karlsdotter att granska detta.
Följande raskompendier väntas komma in:
SPHKs raser
granskas av Bo Wallin och Nina Karlsdotter
beagle
granskas av Bo Wallin och Nina Karlsdotter
drever
granskas av Carl-Gunnar Stafberg och Nina Karlsdotter
SÄK-raser
granskas av Bo Wallin och Nina Karlsdotter
Stövarklubbens raser
granskas av Bo Wallin och Nina Karlsdotter
leonberger
granskas av Nina Karlsdotter och Carl-Gunnar Stafberg
newfoundlandshund
granskas av Carl-Gunnar Stafberg och Bo Wallin
bearded collie
granskas av Carl-Gunnar Stafberg och Nina Karlsdotter
grand danois
granskas av Siv Jernhake och Nina Karlsdotter
SSUKs raser
granskas av Nina Karlsdotter och Kenneth Edh

§ 54
Domarkonferenser – redovisning
För kännedom fanns minnesanteckningar från Svenska Bostonterrierklubbens
exteriördomarkonferens. Minnesanteckningarna är en komplettering till Svenska
Dvärghundsklubbens exteriördomarkonferens som godkändes på DKs sammanträde
2009-02-16.
DK noterade informationen varefter minnesanteckningarna lades till handlingarna
Minnesanteckningar och ekonomisk redovisning har inkommit från Svenska Spets- och
Urhundsklubbens exteriördomarkonferens från 2008-10-18--19.
DK beslöt att godkänna redovisningen varpå bidrag kan utbetalas.
Minnesanteckningar och ekonomisk redovisning har inkommit från Svensk Specialklubb för
Tibetanska Rasers exteriördomarkonferens från 2008-10-25--26.
DK beslöt att godkänna redovisningen varpå bidrag kan utbetalas.
DK vill även påminna klubbarna om att protokollet ska skickas ut till alla svenska domare
som är auktoriserade på rasen/raserna. Till domare som inte kunde delta på konferensen ska
även raskompendiet skickas med.

§ 55
Domarkonferenser – övrigt
För kännedom fanns inbjudan till en generell domarkonferens vilken kommer att hållas
17 – 18 november 2012 och till stor del kommer att ägnas åt de Särskilda Rasspecifika
Domaranvisningarna.DK noterade informationen.
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§ 56
Domarstipendium – redovisning
Reseberättelse från seminariedeltagande vid American Spaniels Clubs Flushing Spaniel
Show, King of Prussia, Pennsylvania, USA 9 – 11 januari 2009.
DK beslöt att godkänna reseberättelsen varpå bidrag kan utbetalas till de tre domarna.

§ 57
Övriga skrivelser
Två skrivelser har inkommit från Göran Bodegård beträffande typbeteckning vid SKKs
domarutbildning samt begreppet ”typbeteckning”
DK tog del av skrivelsen. DK anser att i dagsläget finns ingen anledning att diskutera frågan
då arbetet i Nordisk Kennelunion pågår med att harmonisera våra utställnings- och
bedömningsregler. DK anser att om dessa regler går igenom måste hela systemet ses över.
Därefter lades skrivelsen till handlingarna.
En skrivelse har inkommit från Göran Bodegård beträffande ett mejl som en förtroendevald
inom organisationen skickat till domare utanför norden gällande SKKs förslag på
kvalitetssäkring av utomnordiska domare som bjuds in till Sverige för att döma.
DK har tagit del av skrivelsen och konstaterar att CS redan har behandlat ärendet. DK vill
även tydliggöra att de inte har mandat att anmäla någon till DN. Varefter skrivelsen lades till
handlingarna.
För kännedom fanns en skrivelse från en utställare av rasen kleiner münsterländer samt ett
svarsbrev från kansliet.
DK tog del av informationen, varefter skrivelsen lades till handlingarna.
För kännedom har en skrivelse inkommit från exteriördomaren Inger Boström där hon
informerar DK om att hon blivit tvungen att avsäga sig följande domaruppdrag under 2009
p g a hälsoskäl;
SSRK Härnösand och Sundsvall 6 – 7 juni
SSRK Rottneros 4 juli
NKK Kongsvinger 3 oktober
DK noterade informationen.
För kännedom har en skrivelse inkommit från exteriördomaren Sonny Ström där han
informerar DK om att han blivit tvungen att avsäga sig följande domaruppdrag under 2009
p g a hälsoskäl;
Dansk Berner Sennen Klub 16 – 17 maj
Svenska Collieklubben 23 maj
Norsk Belgisk Fårehundklubb 30 – 31 maj
Svenska Sennenhundklubben 6 juni
Örebro Läns kennelklubb 8 augusti
Svenska Schanuzer Pinscher klubben 12 september
Nynäshamns BK 26 september
DK noterade informationen
För kännedom har en skrivelse inkommit från exteriördomaren Göran Bodegård där han
informerar DK om att han blivit tvungen att avsäga sig följande domaruppdrag p g a
hälsoskäl; Wästmanlands Kennelklubb 25 – 26 april 2009
DK noterade informationen
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För kännedom har en skrivelse inkommit från domaren Tina Angrell beträffande en golden
retrieverhane vid namn Mitcharron Love Bug of Francosvaley som finns hos domaren på
leasingavtal i högst ett år och som aktuell domare kommer att visa på utställning.
DK hänvisar till den generella dispensen att visa hund på utställning beträffande hundar på
leasingavtal 6 – 12 månader hos svenska domare.
DK ger i uppdrag till kansliet att undersöka vilka regler som gäller för detta i övriga norden.
För kännedom fanns en skrivelse gällande en juniorhandlingdomare som visat hund på samma
utställning som domaren hade ett domaruppdrag på.
DK noterade informationen och påpekar att samma regler gäller för juniorhandlingdomare
som exteriördomare när det gäller att visa hund på utställning där man har ett domaruppdrag.
Detta är alltså inte tillåtet. DK tar inget beslut i ärendet då juniorhandlingdomare ligger under
UtstK.
En skrivelse har inkommit från en svensk domare som fått ett mycket otrevligt mejl från en
utställare. Domaren vill ha råd om hur domaren ska agera.
DK tog del av mejlet och rekommenderar domaren att anmäla utställaren till DN.

§ 58
Övriga frågor
Bo Wallin föreslog att ett märke ska tas fram till alla våra Honnörsdomare.
DK tyckte det var ett trevligt förslag och uppdrar till kansliet att ta fram ett märke.

§ 59

Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat samt ärenden som ska
publiceras på webben eller i Hundsport Funktionär.
DK beslutade att ingen paragraf inte får offentliggöras innan protokollet är justerat samt att
ingen information behöver läggas ut på SKKs webbplats eller publiceras i Hundsport
Funktionär

§ 60
Mötets avslutande
Ordföranden påminde om DKs nästa möte som ska hållas tillsammans med UtstK den 15 juni
samt DKs enskilda möte den 16 juni, båda mötena hålls på Thoresta Herrgård.
Därefter tackade ordföranden för ett givande möte och förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet:
Pia Wahlström

Justeras:

Carl-Gunnar Stafberg

Nina Karlsdotter

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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