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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté onsdag 
2014-04-16 på Thoresta Herrgård i Bro. 
 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Mats Stenmark (ordf), Kenneth Eliasson, Karl-Erik Johansson, Nina Karlsdotter, Ewa 
Widstrand, Carin Åkesson  
 

Adjungerade:  

Kjell Svensson (§§30-46), Ulrika Henriksson 
 

Anmält förhinder:  

Magnus Hagstedt 

 

Protokoll 

Pia Wahlström 
 

§25 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna. För att hedra minnet av 
exteriördomaren Britta Roos Börjeson samt honnörsdomaren Rolf Lundman hölls en 
tyst minut, därefter förklarades mötet öppnat.  
 
 

§26 Val av justeringspersoner 

Ewa Widstrand valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll 
 

 

§27 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes efter att punkt 9 flyttas fram före punkt 8. 
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§28 Föregående protokoll 

DKs protokoll nr 1-2014 godkändes och lades till handlingarna efter att DK uttalade att 
samtliga ledamöter stöder Karl-Erik Johanssons önskemål i §19 b. 

 

 

§29 Arbetsgrupper 

a) Framtidens domarkonferenser 

Kenneth Eliasson rapporterade från arbetsgruppens första möte som hölls den 14 april 
2014. Bra diskussioner hade hållits och intressanta idéer att jobba vidare med hade 
kommit fram.  

Arbetsgruppens nästa möte kommer att hållas den 6 maj 2014. 

 

DK noterade intresserat informationen och kom med synpunkter som kommer att tas 
med till arbetsgruppens vidare arbete. 

 

b) Allrounddomare 

Ordföranden informerade från CS senaste möte beträffande DKs uppdrag att ta fram 
kandidater för en eventuell framtida allroundutbildning. 

 

Arbetsgruppen rapporterade att de inte haft sitt första möte ännu men att planeringen 
är den att de ska ta fram ett förslag på hur de tänker jobba med uppdraget och att 
detta förslag ska kunna presenteras på CS möte den 11 - 12 juni 2014. 

 

DK noterade informationen. 

 

c) Inventera raskompendium för digitalt bruk. 

Sekreteraren rapporterade att en första inventering av raskompendium som redan 
finns digitalt har gjorts. Vidare ska samtliga raskompendium som finns hos SKK 
inventeras. En kontakt med specialklubbarna beträffande upphovsmannarätt kommer 
att tas inom kort.  

 

Magnus Hagstedt har rapporterat till sekreteraren att kontakten med Svenska 
Vinthundklubben har resulterat i att kompendiet för saluki är godkänt att läggas ut på 
skk.se när det blir aktuellt. 

 

DK noterade informationen. 
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§30 Domarkonferenser 

a) Datum för konferens 2017 

Ansökan fanns från Svenska Stövarklubben med önskemål om att få hålla sin, sedan 
tidigare, beviljade exteriördomarkonferens den 8 – 9 april 2017. 

 

DK beslutade att bordlägga ansökan då länsklubbarnas utställningsprogram för 2017 
ännu inte är klart. 

 

b) Ansökan om att få lägga till en ras vid redan beviljad konferens 

Ansökan fanns från Svenska Dvärghundklubben om att få lägga till rasen prazký 
krysarik vid deras domarkonferens 14 – 15 november 2015. 

 

DK beslutade att bevilja ansökan. 

 

Förklarades beslutet för omedelbart justerad. 

 

 

§31 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildningen 

Nina Karlsdotter informerade att arbetet med att kontinuerligt samla in synpunkter 
och erfarenheter av gruppallroundutbildningen fortfarande pågår. Hon hoppas att en 
utvärdering av utbildningen ska vara klar till DKs möte den 4 juni 2014. 

 

DK noterade informationen. 

 

 

Karl-Erik Johansson, handledare i gruppallroundutbildningen för Svante Frisk, 
rapporterade att han efter genomgång med aktuell domare anser att denne är färdig 
med sin utbildning i grupp 9. 
 
DK tog del av handledarens redovisning av utbildningen och beslutade att godkänna 
utbildningen för Svante Frisk, dock ska han döma flera av raserna innan han kan 
utnämnas till Gruppallrounddomare. 
 
Förklarades beslutet för omedelbart justerat. 

 

 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjZjM2E1ZjY4YmExNDYxMWU
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b) Preparandkursen 2016 

Fanns på begäran från DK statistik över åldersfördelning och antal domare per 
rasgrupp. 

 

DK gick nogsamt igenom statistiken och diskuterade vad man eventuellt bör ta hänsyn 
till och prioritera för intagningskriterier till preparandkursen 2016. 

 

DK beslutade utefter det statistiken visar att kontakta jakthundsklubbarna för att 
uppmärksamma dem på hur fördelningen av domare som dömer jakthundar ser ut 
idag. Vidare beslutades att bjuda in representanter för jakthundsklubbarna till ett 
möte på SKKs kansli för att diskutera domarfrågan vidare. 

 

c) Skrivelse beträffande vidareutbildning på numerärt liten ras 

Skrivelse fanns från Bertil Lundgren beträffande svårigheterna att utbilda sig på 
numerärt små raser då utbildningstillfällena är synnerligen få. Förslag på hur man kan 
underlätta auktorisation för dessa raser fanns i skrivelsen. 

 

DK ser mycket positivt på förslag och idéer från sina domare men konstaterar att de 
förslag skriftställaren kommer med är redan det sätt DK jobbar på. Man kan redan idag 
få följdauktorisation för dessa raser men det sker inte per automatik, domaren måste 
själv ansöka om det. 

 

d) Avslag beträffande ansökan om utökning av rasregister 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökan om 
utökning av rasregister. 
 
DK noterade informationen. 

 

e) Allrounddomare 

Fyra domare har utsetts, av CS, att utbilda sig till allrounddomare. Domarna kommer 
att utbildas enligt speciella program bl a innebär detta att domarna inte behöver 
ansöka hos klubbarna om att få utbilda sig på deras raser. DK har fått i uppdrag att 
fastställa individuella utbildningsprogram för dessa fyra domare.  

 

DK diskuterade nogsamt hur utbildningsplanerna bör se ut och vad som ska ingå i 
utbildningen. Vidare beslutades att uppdra till Nina Karlsdotter att tillsammans med 
utbildningsavdelningen utforma individuella utbildningsprogram utefter 
överenskomna riktlinjer. 

 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjQyYjlkZGQzMzZhN2U5ZTA
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§32 Ansökningar beträffande gruppallroundutbildning 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare har kommit från Gunilla Skallman 
som i sin ansökan ber DK om hjälp med förslag till prioritering av grupper. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för Gunilla Skallman. 
DK beslutade att utse Karl-Erik Johansson till handledare. 
DK beslutade ge i uppdrag till handledaren att diskutera med den sökande vilken 
grupp hon bör börja med. 
 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 1 har kommit från Svante 
Frisk. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för Svante Frisk. 
DK beslutade att utse Karl-Erik Johansson till handledare. 
 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 6 och 8 har kommit från 
Arvid Göransson. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning på grupp 8 för Arvid 
Göransson. 
DK beslutade att utse Kenneth Eliasson till handledare. 
DK beslutade ge i uppdrag till handledaren att tillsammans med den sökande se över 
om denne redan uppfyller kraven för att söka gruppallroundauktorisation för grupp 6. 
 
Förklarades besluten för omedelbart justerade. 

 

 

§33 Ansökningar beträffande följdauktorisation 

Fanns ansökan från Charlotta Mellin beträffande följdauktorisation för raserna tysk 
jaktterrier, irish glen of imaal terrier, manchester terrier, english toy terrier, terrier 
brasileiro, nihon teria, tenterfield terrier och american toy fox terrier. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan för raserna nihon teria, tenterfield terrier och 
american toy fox terrier men avslå ansökan för raserna tysk jaktterrier, irish glen of 
imaal terrier, manchester terrier, english toy terrier samt terrier brasileiro. 
 
 
Fanns ansökan från Gunilla Skallman beträffande följdauktorisation för raserna rysk 
svart terrier, thai bangkaew dog och wetterhoun. 
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DK beslutade att bevilja ansökan för raserna thai bangkaew dog och wetterhoun men 
avslå ansökan för rasen rysk svart terrier. 

 

 

Fanns ansökan från Maritha Östlund-Holmsten beträffande följdauktorisation för rasen 
chodský pes. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 

 

Förklarades besluten för omedelbart justerade. 

 

 

§34 Ansökningar beträffande honnörsdomarskap 

Ansökan fanns från Bengt Nilsson om att få bli Honnörsdomare. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan och välkomnar Bengt Nilsson som Honnörsdomare 
samt tackar honom för ett långt och värdefullt arbete i sin domargärning. 

 

Förklarades beslutet för omedelbart justerat. 

 

 

§35 Domarfrågor 

a) Begäran om avauktorisation  

För kännedom fanns en skrivelse från en domare som på egen begäran önskar 
avauktorisation som exteriördomare. 

 

Ordföranden redogjorde för ärendet som handlades på CS möte den 9 april 2014. 

 

DK noterade informationen, därefter lades skrivelsen till handlingarna. 

 
b) Skrivelse från Svenska Welsh Corgi Klubben 

För kännedom fanns skrivelse från specialklubb adresserat till SKKs länsklubbar 
beträffande en domare de inte har förtroende för. 

 

DK diskuterade skrivelsen och ser allvarligt på att man hänger ut en specifik domare på 
detta sätt. DK uttalar att man däremot alltid har möjlighet att skicka in förslag på 
domare som klubben gärna ser döma deras ras på klubbarnas utställningar. Därefter 
lades skrivelsen till handlingarna. 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjRlMzM3MmM5OGE1NjQxMjQ
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c) Skrivelse från Svenska Pudelklubben 

För kännedom fanns skrivelse från Svenska Pudelklubben (SPK) beträffande en 
händelse, vid deras utställning i Boden den 11 augusti 2013, där en utländsk domare 
blandat arvoderingen mellan SKKs och FCIs regler. SPK vill göra DK uppmärksam på 
förfarandet. 

 

DK noterade informationen, därefter lades skrivelsen till handlingarna. 

 

d) Bedömning beträffande sporrar 
Kansliet har fått frågor beträffande hur domare kommer att bedöma de raser där det 
inte står något i standarden om sporrar, men där det tidigare varit praxis att ta bort 
dessa. Kommer det att bli skillnad i bedömningen på de som har sporrar och de som 
inte har? 

 

DK ser inte detta som något problem och det kommer inte att bli någon skillnad ur 
bedömningshänseende. 

 

e) Beträffande nya auktorisationer för domare boendes utomlands 

Skrivelse fanns från domaren Bo Bengtsson, boende i USA, angående möjligheten att 
bli auktoriserad för fler raser i Sverige än de han tidigare varit auktoriserad för. 

 

DK diskuterade frågan nogsamt och beslutade att aktuell domare kan få auktorisation 
på de raser han har varit ”approved” på i USA och ser därför att domaren måste skicka 
in dokumentation över dessa raser innan beslutet kan genomföras. Dock finns redan 
tillräcklig dokumentation för raserna tax, basenji och rhodesian ridgeback, vilket 
domaren redan nu kan auktoriseras för i Sverige. 

 

 

§36 Raskompendier 

Anmäldes att raskompendium för irländsk terrier och cairnterrier är godkända, varpå 
bidrag kan betalas ut när kansliet erhållit två pappersexemplar eller ett digitalt 
exemplar. 

 

Karl-Erik Johansson och Magnus Hagstedt utsågs till granskare för raskompendiet för 
whippet. 

 

 

 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjIwMDA1ZmQ1MTJjZTIyODA
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjEzNTRmZWJjNmY3MjBlZDU
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§37 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar - SRD 

Inga ärenden fanns. 

 

 

§38 Övriga skrivelser 

En skrivelse fanns från Svenska Brukshundklubben beträffande hårlagsklassificering av 
tysk schäferhund. Frågeställningen gäller om exteriörbeskrivare har rätt att 
hårlagsklassificera tysk schäferhund i samband exteriörbeskrivningen vid korning. 

 

DK uttalade sig positivt till att exteriörbeskrivare har rätt att hårlagsklassificera tysk 
schäferhund i samband med exteriörbeskrivning vid korning. DK rekommenderar 
därför Kommittén för Hundars Mentalitet (KHM), då de äger frågan, att besluta enligt 
DKs uttalande. 

 

 

§39 Redovisning av DK/VU 

DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 

 

- fastställa utbildningsplanen i gruppallroundutbildningen för Petra Junehall, 
grupp 8. 

- fastställa utbildningsplanen i gruppallroundutbildningen för Anita Whitmarsh, 
grupp 5. 

- fastställa utbildningsplanen i gruppallroundutbildningen för Eva Nielsen, grupp 
9. 

- SBHKs exteriördomarkonferens 2016 även ska omfatta rasen mastiff. 

- Hans Almgren beviljas dispens för att döma 2 st bullterrier och 5 st thai 
bangkaew dog vid en nationell utställning i Bangkok 8 – 9 mars 2014, trots att 
auktorisation inte innehas för aktuella raser. 

- Inga påföljder kommer att ske då Paul Stanton beslutat avsäga sig ett 
domaruppdrag i Ryssland den 19 – 20 april 2014. 

- Inga påföljder kommer att ske då Dodo Sandahl beslutat avsäga sig ett 
domaruppdrag i St Petersburg den 3 - 4 april 2014. 

- Tillstyrka Jens Myrmans ansökan om utökning av rasregister med bullmastiff. 

- Avslå Svante Frisks ansökan om dispens att få döma tre gruppfinaler för grupp3 
under 2014. Avslaget togs mot bakgrund av att en av arrangörerna inte 
specificerat uppdraget på sitt avtal. Vidare konstaterar DK/VU att specificerade 
avtal har förtur före avtal som inte är specificerade, trots att dessa kan vara 
daterade före det specificerade avtalet. 
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Återauktorisation efter fastställt direktiv från DK och CS – en aspiranttjänstgöring; 
 
Bo Paulsson tax 
 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Carina Andersson Rapp sankt bernhardshund (kh + lh) 
 
Samuel Carlid pomeranian 
 
Margaretha Carlsson hälleforshund 
 norsk älghund, grå (gråhund) 
 
Anne-Chaterine Edoff bearded collie 
 
Gina Ekström Persson dansk-svensk gårdshund 
 
Arvid Göransson amerikansk cocker spaniel 
 afghanhund 
 
Kerstin Henriksson tax 
 
Petra Högberg karelsk björnhund 
 norsk älghund, grå (gråhund) 
 östsibirisk lajka 
 
Sjoerd Jobse bracco italiano 
 
Petra Junehall border collie 
 gos d’atura catala 
 
Liz-Beth C Liljeqvist italiensk vinthund 
 
Ambjörn Lindqvist shiba 
 
Nina Lönner-Andersson tibetansk spaniel 
 
Charlotta Mellin landseer 
 newfoundlandshund 
 dandie dinmont terrier 
 
Jens Myrman hovawart 
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Joakim Ohlsson irish softcoated wheaten terrier 
 
Cindy Pettersson fransk bulldogg 
 
Annica Uppström saluki 
 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Åsa Andersson pudel (samtliga storlekar) 
 
Samuel Carlid cavalier king charles spaniel 
 
Anette Edlander affenpinscher 
 dvärgpinscher 
 
Gina Ekström-Persson rhodesian ridgeback 
 
Svante Frisk bichon frisé 
 king charles spaniel 
 
Arvid Göransson welsh springer spaniel 
 
Petra Högberg hälleforshund 
 
Sjoerd Jobse engelsk springer spaniel 
 
John-John Johnsson dvärgpinscher 
 pinscher 
 
Eva Liljekvist-Borg yorkshireterrier 
 
Nina Lönner-Andersson dansk-svensk gårdshund 
 
Jens Myrman bearded collie 
 
Eva Nielsen bichon havanais 
 coton de tuléar 
 
Fredrik Nilsson tysk spets / klein-, mittel- & grosspitz 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Caroline Lundqvist cocker spaniel 
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Maria Lönnhammar bostonterrier 
 chihuahua (kh + lh) 

 

 

§40 Ledamöternas uppdrag 

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.  

 

Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats: 

 

Nr 4/2013 

§129  Ta fram en mall på ett ”avtal” mellan handledare och domare i 
gruppallroundutbildningen. 

 

  Fanns förslag på avtal, framtaget av Nina Karlsdotter, vilket DK beslutade 
att fastställa. 

 

Nr 1/2014 

§6 a  Föreslå arbetsgruppen för framtidens domarkonferensers 
sammansättning. 

 

  Kenneth Eliasson (DK och sammankallande i arbetsgruppen) redovisade 
gruppens sammansättning enligt följande; Nina Karlsdotter (DK), Göran 
Bodegård (SRD-K) och Karin Linde Klerholm (Sdf) 

 

§6 b  Ordföranden ska framföra till CS, DKs förslag på lämpliga kandidater för 
allrounddomarutbildning. 

 

  Uppdraget framfört och kandidaterna är utsedda av CS. 

 

§12 b  Kontakta föreslagna lärare till Preparandkursen 2016. 

 

  Uppdraget utfört och lärarkåren på Preparandkursen 2016 ser ut enligt 
följande; Ann Carlström, Svante Frisk, Nina Karlsdotter, Paul Stanton och 
Ewa Widstrand (Trainee) 
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§12 b  Ta fram statistik över behovet av domare i de olika rasgrupperna. 

 

  Se §31 b i detta protokoll. 

 

§13 b  Kontakta en domare som överförts till svensk domare från ett annat FCI 
land för att diskutera hur denne ska förkovra sig i raserna hälleforshund, 
svensk vit älghund samt gotlandsstövare innan auktorisation kan ske. 

 

  Karl-Erik Johansson rapporterade att domaren är helt införstådd i 
utbildningsfrågan. 

 

§19 c  Informera samtliga svenska domare om vad som gäller beträffande den 
nya lagen gällande borttagande av sporrar. 

 

  Rapporterades att informationen kommer att gå ut i ett Nyhetsbrev 
under våren. 

 

 

Till protokollet noteras att synpunkter har kommit in beträffande presentationen av 

västgötaspets. Presentationen ingår i det uppdrag DK har från FCI att ta fram power 
point presentationer för våra svenska raser i utbildningssyfte. 

 

DK diskuterade synpunkterna och beslutade att uppdra till arbetsgruppen som jobbar 
med att framställa presentationerna att noggrant gå igenom ändringsförslagen och 
eventuellt göra smärre justeringar. 

 

 

§41 Information från DK och kansli 

a) Ordföranden 

Ordföranden informerade om den kommande Länsklubbskonferensen som kommer 
att hållas den 20 – 21 september 2014. Helgen inleds med work shops den 19 
september 2014. 

 

Vidare informerade ordföranden att samtal med två av SKKs domare beträffande en 
förtroendefråga har skett under mars och april 2014. 

 

Information delgavs även från CS möte den 13 februari 2014. 
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DK noterade informationen. 

 

b) Ledamöterna 

Inget att rapportera. 

 

c) Tävlings- och Utbildningschefen 

Kjell Svensson informerade beträffande statistik över prissättningen på utställning för 
åren 2011 – 2013 samt ett sammandrag över SKKs verksamhetssiffror för 2013. 

DK noterade informationen. 

 

d) Sekreteraren 

Inget att rapportera. 

 

e) Utbildningsavdelningen 

För genomgång och fastställande av text fanns förslag på en uppdaterad version av 
”Att exteriörbedöma hund”. 

 

DK gick noggrant igenom och diskuterade textens innehåll, efter några små justeringar 
beslutades att fastställa texten och häftet kan därmed gå till tryck. 

 

Utbildningsavdelningen tog upp frågan om DK vill arrangera några 
presentationstillfällen på numerärt små raser under denna verksamhetsperiod.  

 

Uppdrogs till kansliet att undersöka vilka raser som kan bli aktuella och ta reda på var 
raserna finns geografiskt i Sverige innan beslut tas om plats för presentationstillfällena. 

 

 

§42 Resultatrapport 

Kostnadsställerapport för 1 januari till 31 december 2013 fanns för kännedom. 

 
Resultatrapport för februari och mars 2014 gicks igenom och lades därefter till 
handlingarna. 
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§43 Protokoll / Protokollsutdrag / Information / Bestyrelserapport från 

a) Fédération Cynologique Internationale (FCI) 

 
För kännedom fanns cirkulär; 
 

- 10/2014 beträffande uppdaterade ”Regulations for Show Judges of FCI” samt 
”Appendix ti the Regulations för Dog Shows and the Regulations for Show 
Judges of the FCI”. De uppdaterade reglerna gäller från 1 januari 2014. 

- 11/2014 med hänvisning till cirkulär36/2013 informerar Korea Kennel 
Federation (KKF) att Han Chul Kang’s avstängning har upphört från och med 8 
januari 2014 och gäller tillsvidare. 

- 14/2014 där ”FCI Basic Statement for Show Judges” bifogas för information. 
- 21/2014 med information från Federación Cinológica Argentina att Rafael 

Egusquiza har stängt av som domare under perioden 20 mars 2014 till 20 
september 2014. 

- 23/2014 med information från Bulgarian Republican Federation of Cynology att 
Ivan Dimitrov och Georgi Eftimov blivit definitivt avstängda som domare från 
och med 1 januari 2014. 

- 24/2014 där ett exempel på ”Assignment cofirmation between a FCI Show 
Judge and a FCI Show Organizer” bifogas för information. 

- 25/2014 med en uppmaning från FCI General Committee till alla FCI show 
organizer ska lägga till följande text i sina utställningskataloger; 
 
”Dog welfare and health at FCI international dog shows 
The exhibitors are responsible for the welfare of the dogs at FCI international 
dog show. It is forbidden to expose a dog to a situation that can be dangerous 
for its health and welfare, such as for example leaving it in the car in excessively 
hot or cold weather and/or treating it in a cruel manner. Violation of this ruling 
will result in exclusion from the ongoing and further dog shows” 
 
Åtgärden träder i kraft från och med 1 juni 2014. 

- 26/2014 med information om nytt namn och logo för Magyar Ebtenyésztök 
Országos Egyesülete (Hungarian Kennel Club) 

 
För kännedom fanns; 
 

- Medlemslista över FCI Show Judges Commission 
- Protokoll från FCI Show Commissions möte i Paris den 1 februari 2014. 
- Lista över internationella utställningar 2014, 2015 och 2016. 

 
b) Nordisk Kennel Union (NKU) 

För kännedom fanns protokoll från NKU/VD-mötet den 18 februari 2014 samt 
snabbrapport från NKU VD och AU-mötet 18 – 19 februari 2014. 
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DK noterade protokollet samt snabbrapporten, därefter lades de till handlingarna. 

 

c) Centralstyrelsen (CS) 
Protokoll fanns från CS sammanträde den 13 februari 2014. 
 
Protokollsutdrag fanns från CS sammanträde den 13 februari 2014. 
 

§ 3 Föregående protokoll nr 7-2013:  
§150 Allrounddomarskap  
Mats Stenmark informerade om att Domarkommittén (DK) föreslår CS att 
nedanstående personer att börja sin allrounddomarutbildning med omedelbar verkan: 
Benny Blid von Schedwin, Liz-Beth Carlsson Liljeqvist, Hans Almgren och Torbjörn Skaar. 
Detta under förutsättning att domarna önskar acceptera erbjudandet.  
CS beslutade enligt DKs förslag.  
SKK/DK har vidare utsett en arbetsgrupp som ska ta fram  
ytterligare förslag på domare som kan vara aktuella för vidareutbildning.  
Eventuellt är gruppen klar med ett förslag till CS möte den 11-12 juni.  
Göran Bodegård har skickat en PM till Centralstyrelsen och DK som rör urvalet av 
kandidater samt värdering av dokumenterade meriter och kvalifikationer för blivande 
allrounddomare.  
 
Mats Stenmark informerade om att DK tagit del av PM:et och arbetsgruppen 
kommer att använda det som en del av underlaget för sitt arbete.  
CS noterade informationen.  
 
§ 4 SKK/DK nr 5-2013  
c) SKK/DK nr 1/2014 - § 19 Information från DKs ledamöter och kansliet  
(e) Utbildningsavdelningen)  
Domarkommittén önskar göra en justering i Regler och anvisningar för exteriördomare 
samt domaretiska regler med utgångspunkt från punkt 3 i FCI Show Judges Code of 
Commitment samt för att bättre motsvara det som diskuterats och överenskommits på 
den generella domarkonferensen 2012.  
 
DK föreslår CS texten att lyda:  
Exteriördomare förväntas att i sin domargärning inta en aktivt förebyggande 
inställning till sundhet och hälsa i förhållande till ansvarsfull hundavel. Det vill säga 
genom att hos hunden värdera de sundhets- och hälsoaspekter som är observerbara 
vid ordinarie utställningsbedömning till stöd för den framtida aveln och inte endast 
som ett avelsresultat.  

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 

DK tog del av protokollet samt protokollsutdragen utan vidare kommentarer. 
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d) Utställningskommittén (UtstK) 
Protokoll fanns från UtstK sammanträde den 7 november 2013 och 5 februari 2014. DK 
tog del av protokollen utan vidare kommentarer. 

 

För kännedom och eventuell åtgärd fanns fem bestyrelserapporter. 

 

DK fann att en protest i Bestyrelserapporten från Sydskånska Kennelklubbens 
utställning i Malmö den 22 – 23 mars 2014, inte behandlats på plats utan skickats 
vidare till SKKs UtstK och DK för behandling. Protesten rörde rasen dansk-svensk 
gårdshund, SE56363/2008 Zkrubbe’s Lionheart som tilldelats ”disqualified” på grund av 
nedslitna hörntänder. 

 

DK tog del av protesten, veterinärintyg, domarens yttrande samt kritiken på hunden 
och beslutade att rekommendera UtstK att stryka priset då kritiken inte motiverar 
prissättningen. 

 

DK konstaterade att inget fanns för DK att åtgärda i de övriga fyra 
Bestyrelserapporterna som därefter lades till handlingarna. 

 

 

§44 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 

 

§45 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
samt ärenden som ska publiceras på webben. 

DK beslutade att samtliga paragrafer kan offentliggöras. 

 

 

§46 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för ett bra möte och förklarade därefter mötet för avslutat. 

 

Vid Protokollet 

 

 

 

Pia Wahlström 
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Justeras 

 

 

 

Mats Stenmark    Ewa Widstrand 

 

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


