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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté tisdag 
2016-05-31. 
 
 

Närvarande: 

Mats Stenmark (Ordf), Johan Andersson, Karl-Erik Johansson, Nina Karlsdotter, Kjell 
Lindström, Carin Åkesson 
 

Adjungerade:  

Kjell Svensson (Tävlings- och utbildningschef), Ulrika Henriksson 
(Utbildningsavdelningen) 
 

Anmält förhinder:  

Ewa Widstrand 
 

Protokoll 

Pia Wahlström 
 
 

§42 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
 

§43 Val av justeringspersoner 

Carin Åkesson valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 

 

§44 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 
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§45 Föregående protokoll 

DKs protokoll nr 2-2016 godkändes och lades till handlingarna. 
 
Minnesanteckningarna från mötet den 30 mars 2016, tillsammans med 
Utställningskommittén (UtstK), godkändes och lades till handlingarna. 
 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson tog upp frågan om värdet med 
gemensamma möten tillsammans med UtstK.  
 
DK diskuterade frågan och kom fram till att det kan vara mer värdefullt med ett 
gemensamt möte på hösten, istället för våren som det varit nu. På hösten har den 
största delen av årets utställningssäsong passerat och fler aktuella gemensamma 
frågor kan diskuteras. 
 
DK bordlade frågan om fortsatta gemensamma möten med UtstK, för beslut på mötet 
den 30 augusti 2016. 
 
 

§46 Arbetsgrupper 

a) Förändrade rutiner vid inbjudan av exteriördomare från andra länder 
Ordföranden rapporterade att arbetsgruppen tyvärr ligger lite efter i tidsplaneringen 
och att de ännu inte haft något möte men att det är på gång. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
b) Utformning av innehållet i distansutbildningar för exteriördomare  
Johan Andersson rapporterade att arbetsgruppen inte är färdiga med något konkret 
förslag gällande distansutbildningarna. Arbetsgruppen planerar för att ha ett färdigt 
förslag att presentera till DKs möte den 30 augusti 2016.  
 
DK noterade informationen. 
 
 
c) Traditionella exteriördomarkonferenser  
För kännedom fanns minnesanteckningar från arbetsgruppens möte den 15 maj 2016. 
 
Kjell Lindström rapporterade från arbetsgruppens första möte som blev mycket 
givande. Arbetsgruppen hade gått igenom rutiner, fördelning av arbetet samt haft 
många bra diskussioner. 
 
I uppdraget för arbetsgruppen ingår bland annat att vara kontaktpersoner för 
klubbarna som arrangerar bidragsberättigad exteriördomarkonferenser. Som 
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kontaktperson ska man stödja klubben från godkännandet av ansökan om 
bidragsberättigad exteriördomarkonferens till avrapporteringen till DK efter avslutad 
konferens. En kontaktperson ska antingen vara en person från DK eller från 
”Arbetsgruppen för traditionella exteriördomarkonferenser”. 
 
Arbetsgruppen föreslår att Jan-Erik Ek går in som ny kontaktperson för Svenska 
Terrierklubbens (SvTek) exteriördomarkonferens 2017. 
 
DK beslutade i enlighet med arbetsgruppens förslag. 
 
 
Vidare fördes diskussioner beträffande tillsättningen av granskare för raskompendier 
inför exteriördomarkonferenserna. Två personer utses av DK att ganska 
raskompendierna. 
 
DK beslutade att minst en av granskarna ska vara en ledamot i DK. Den andre 
granskaren kan förslagsvis vara en person ur ”Arbetsgruppen för traditionella 
exteriördomarkonferenser” eller en annan utsedd exteriördomare. 
 
 
d) Alternativa exteriördomarkonferenser 
Nina Karlsdotter rapporterade att Bertil Lundgren har tackat ja till att ingå i 
arbetsgruppen som nu ser ut enligt följande; Nina Karlsdotter (sammankallande) 
Cathrine Lundberg-Westin samt Bertil Lundgren. 
 
Arbetsgruppen har diskuterat beslutsgången vid ansökan om alternativa 
exteriördomarkonferenser samt att ramar ska utformas gällande hur man får status på 
sina evenemang. 
 
DK beslutade att ansökan om att få arrangera alternativa exteriördomarkonferenser 
ska skickas direkt till arbetsgruppen som sedan diskuterar beslut med DK/VU. Beslut 
tas sedan per capsulam.  
 
 
e) Generella Domarkonferensen 24 - 25 februari 2018 
För kännedom fanns minnesanteckningar från arbetsgruppens avstämningsmöte den 
31 mars 2016. 
 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson rapporterade från ovannämnda 
avstämningsmöte. 
 
Vidare rapporterades att ordföranden har informerat Arbetsgruppen för särskilda 
rasspecifika domaranvisningar (AG SRD) om deras delaktighet i och inför Generella 
Domarkonferensen 2018 (GDK 2018). Kjell Svensson har informerat Kommittén för 
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Hundars Mentalitet (KHM) om deras delaktighet inför GDK 2018. Både AG SRD och 
KHM ser mycket positivt på sin medverkan. 
 
Sekreteraren rapporterade att en påminnelse angående GDK 2018 har gått ut till 
samtliga exteriördomare. I samband med påminnelse har det getts möjlighet till 
domarna att komma in med förslag på ämnen till GDK 2018. Förslagen ska vara DKs 
sekreterare tillhanda senast den 15 augusti 2016. Förslagen lämnas på den länk som 
fanns med i påminnelsebrevet. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
f) Länsklubbsseminariet den 22 - 23 oktober 2016 
Kjell Lindström rapporterade från arbetsgruppens möte inför Länsklubbsseminariet i 
oktober 2016. 
 
För kännedom samt synpunkter fanns ett förslag på program till seminariet. 
 
DK konstaterar att programmet ser mycket ambitiöst och bra ut och ser gärna att 
arbetsgruppen arbetar vidare utefter programförslaget. 
 
DK gav även förslag, efter förfrågan från arbetsgruppen, på personer ur DK som kan 
hålla i olika punkter på seminariet. 
 
 

§47 Domarkonferenser 

a) Redovisning 
För godkännande fanns protokoll från Svenska Älghundsklubbens (SÄK) och 
Specialklubbens för Skällande Fågelhundars (SFF) exteriördomarkonferens den 4 – 6 
mars 2016 i Lycksele.  
 
DK beslutade att inte godkänna protokollet. Uppdrogs till Nina Karlsdotter att kontakta 
aktuella klubbar och framföra DKs synpunkter på protokollet. Vidare saknas en 
ekonomisk redogörelse från konferensen samt att flera av raskompendierna ännu inte 
är godkända. 
 
För kännedom fanns utvärdering från SÄK och SFFs exteriördomarkonferens. DK 
konstaterar att det var mycket blandade reaktioner i utvärderingen.  
 
DK beslutade att ”Arbetsgruppen för traditionella exteriördomarkonferenser” tar del 
av utvärderingen för att se över varför reaktionerna på konferensen är så blandade. 
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Omarbetat protokoll från Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens 
exteriördomarkonferens den 19 – 20 september 2015 fanns för godkännande. 
 
Beslutades att godkänna protokollet med en smärre justering, därmed kan bidraget 
betalas ut. DK påminner om att det godkända protokollet samt raskompendierna ska 
skickas även till de domare, auktoriserade på aktuella konferensraser, som inte deltog 
på konferensen. 
 
 

§48 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildning 
DK diskuterade förutsättningarna för att få börja en gruppallroundutbildning. Frågan 
har aktualiserats bland annat på grund av att klubbarna inte längre tillfrågas innan en 
domare får genomföra en gruppallroundutbildning. 
 
DK beslutade att man ska vara auktoriserad på minst 20% av raserna i gruppen (för 
raser som finns i Sverige) för att få genomföra en gruppallroundutbildning. Beslutet 
gäller från och med ansökningar som ska behandlas vid DKs möte den 30 augusti 2016, 
det vill säga ansökningar som kommer in till kansliet från och med den 1 juni 2016. 
 
 
b) Allrounddomarutbildning 
Ordföranden rapporterade från CS möte den 27 april beträffande de domare DK 
föreslagit till CS om att få utbilda sig till allrounddomare. CS bordlade frågan för att ta 
upp förslagen för eventuellt beslut vid deras möte den 16 – 17 juni 2016. 
 
Utbildning av allrounddomare på längre sikt, som är ett tidigare förslag från DK till CS 
och som de ställt sig positiva till, diskuterades. Uppdrogs till Nina och 
utbildningsavdelningen att ta fram underlag till nästa möte. 
 
 
c) Preparandkursen 
För information fanns resultat och utvärdering från preparandkursen 15 – 20 maj 
2016. 
 
Nina Karlsdotter rapporterade från kursen där tolv preparander godkändes och fyra 
underkändes.  
 
DK diskuterade utfallet och ser att man bör se över om det finns något i 
uttagningsförfarandet som kan utvecklas inför framtiden. Vidare bör man se över 
kursplanen som är mycket intensiv och komprimerad som den är nu. 
 
DK noterade att utvärderingen från preparanderna är positiv. 
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Vidare rapporterade Nina Karlsdotter att ett eftersnacksmöte för lärarna vid 
preparandkursen ska bokas in. 
 
 
d) Utbildning på brakycefala raser 
För kännedom fanns inbjudan till mötet för vidareutveckling av domarutbildningen på 
de brakycefala raserna den 26 april 2016 
 
Ordföranden rapporterade från mötet med de berörda specialklubbarna. Ett bestämt 
antal examinatorer för de brakycefala raserna bör utses och dessa ska få en riktad 
utbildning. Hur utbildningen ska se ut är i dagsläget inte klart. 
 
Uppdrogs till ordföranden att i ett första skede kontakta Åke Hedhammar för att 
informera samt diskutera frågan med honom. 
 
 
e) Rasklubbarnas examinatorer och aspirantdomare 
Enligt uppdrag från DKs möte 30 – 31 mars fanns en uppdaterad lista över klubbarnas 
förslag på aspirantdomare/examinatorer. 
 
DK konstaterade att det fortfarande saknas minst tio namngivna 
aspirantdomare/examinatorer hos vissa specialklubbar. 
Uppdrogs till utbildningsavdelningen att skicka en påminnelse till de specialklubbar 
som ännu inte kommit in med namngivna aspirantdomare/examinatorer för sin/sina 
ras/raser. Namnförslagen ska vara DK tillhanda senast den 10 augusti 2016. Därefter 
kommer DK att fylla på listan med namngivna aspirantdomare/examinatorer om inga 
namnförslag har kommit in. 
 
 
Skrivelse fanns från Svenska Brukshundklubben (SBK) beträffande ett önskemål om att 
revidera sin lista över namngivna aspirantdomare/examinatorer. 
 
DK konstaterar att SBK själva har rätt att besluta om att stryka honnörsdomare från 
listan samt lägga till nya aspirantdomare/examinatorer. Uppdrogs till 
utbildningsavdelningen att uppdatera listan. Däremot beslutade DK att avslå SBKs 
önskemål om att få stryka två befintliga aspirantdomare/examinatorer från listan då 
inget skäl för strykning angetts. 
 
 
f) Skrivelse från Domare i Väst 
Ansökan fanns från Domare i väst om att få anordna två utbildningstillfällen under 
hösten 2016. Bifogat till ansökan fanns en kostnadskalkyl. 
 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjM0YTUwMmFkZjE1YjliZDg
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjM0YTUwMmFkZjE1YjliZDg
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjViNTljMDZmZTNkMTRmOWM
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjViNTljMDZmZTNkMTRmOWM
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjZlNTNlNWM5MTQ0MzQzOTc
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjZlNTNlNWM5MTQ0MzQzOTc
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DK tog del av ansökan och ställer sig positiva till Domare i västs ansökan. DK 
konstaterar dock att ansökan ska gå genom Svenska Domarföreningen samt att den 
sedan ska behandlas av Arbetsgruppen för alternativa domarkonferenser.  
 
 
g) Avslag - Utökning av rasregister 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökan om att 
få utöka sitt rasregister. 
 
 
h) Diskussion beträffande Svenska Stövarklubbens domartillsättningar 
Ordföranden rapporterade att Svenska Stövarklubben (SvStK) vid flertalet tillfällen 
ansökt om dispens för inbjudna domare, som saknar auktorisation för american 
foxhound, att få döma rasen vid SvStKs utställningar. DK har upprepade gånger 
påpekat för SvStK att det alltid är arrangörens ansvar att se till att endast bjuda in 
domare som är auktoriserade för samtliga raser som utställningen omfattar. 
 
Efter kontakt i frågan med SvStKs ordförande initierar klubben till en diskussion med 
DK för att lösa problemet med att många av SvStKs domare saknar auktorisation för 
american foxhound samt även andra numerärt små raser inom SvStK. 
 
DK diskuterade problemet ingående och konstaterar att bl a american foxhound ingår i 
SvStKs kommande exteriördomarkonferens i april 2017. Domare som deltar på 
konferensen kan därefter ansöka om följdauktorisation enligt gängse regler. 
 
DK önskar få en lista från SvStK över vilka domare som är inbjudna att döma på 
klubbens utställningar fram till och med april 2017 för att se vilka domare som kan 
beröras av dispens. 
 
 

§49 Ansökningar 

a) Gruppallroundutbildning 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 2 har kommit från Martin 
Johansson. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till kontaktperson utsågs Karl-Erik Johansson. 

 
 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 9 har kommit från Cindy 
Pettersson. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till kontaktperson utsågs Johan Andersson. 
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Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 5 har kommit från Ann 
Carlström. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till kontaktperson utsågs Kjell Lindström. 

 
 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 10 har kommit från 
Mikael Nilsson. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till kontaktperson utsågs Karl-Erik Johansson. 
 
 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 8 har kommit från Henrik 
Härling. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till kontaktperson utsågs Nina Karlsdotter. 
 
 

b) Gruppallroundauktorisation 
Fanns ansökan från Lars Widén beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 7. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
Fanns ansökan från Marie Nylander beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 
7. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
Fanns ansökan från Ann Carlström beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 8. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 

c) Följdauktorisation 

Ansökan fanns från Eva Nielsen beträffande följdauktorisation för rasen basset bleu de 
gascogne. 

 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 

Ansökan fanns från Petra Högberg beträffande följdauktorisation för rasen american 
foxhound. 

 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
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d) Dispens 
Ansökan fanns från Karin Hedberg beträffande dispens att få döma raserna silken 
windsprite och taigan på den nationella utställningen i Nürnberg, Tyskland den 8 
januari 2017, trots att auktorisation saknas samt att raserna inte är erkända av FCI. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
Ansökan fanns från Carina Olsson beträffande dispens om att få vidareutbilda sig trots 
att hon inte dömt samtliga raser i grundutbildningen ännu. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
Ansökan fanns från Svenska Spaniel- och Retrieverklubben Gotland (SSRK Gotland) 
beträffande dispens för Petra Junehall att få döma rasen irländsk vattenspaniel, trots 
att auktorisation saknas, alternativt dispens för Henric Fryckstrand att få döma 
ovanstående ras dagarna efter varandra (två utställningar) vid SSRK Gotlands 
utställning i maj 2017. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
 
 

§50 Domarfrågor 

a) Domares bedömning, uppträdande och uppdrag 
Skrivelse fanns från utställare av rasen fransk bulldogg, Lorpans Oihonna 
SE53518/2013 med en begäran om att få priset ”disqualified” annullerat. 
Skriftställaren anser att det inte finns stöd för prissättningen i standarden. 
 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande och konstaterar att protest inte 
lämnats in till bestyrelsen vid utställningstillfället enligt gängse regler. Skrivelsen lades 
därefter till handlingarna utan åtgärd. 
 
 
Skrivelse fanns från utställare av rasen finsk lapphund, Newcroft’s Catelyn 
SE37953/2014 med en begäran om en omvärdering av priset ”good”. Utställaren anser 
inte att kritiken motsvarar prissättningen. 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterar att detta faller under ”domarens fria skön”. 
Skrivelsen lades därefter till handlingarna utan åtgärd. 
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Skrivelse fanns från utställare av rasen fransk bulldogg, SE41869/2014 Catrinell’s My 
Lafayette med en begäran om att priset ”disqualified” annulleras. Utställaren har 
kompletterat skrivelsen med ett veterinärintyg. 
 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande och konstaterar att protest inte har 
lämnats in till bestyrelsen vid utställningstillfället enligt gängse regler. Skrivelsen lades 
därefter till handlingarna utan åtgärd. 
 
 
Skrivelse har kommit in gällande en exteriördomare som kan ha varit delaktig i 
administrationen av en officiell utställning i en av SBKs lokalavdelningar. Domaren kan 
på så sätt i förväg ha fått ta del av vilka hundar som anmälts till utställningen där 
denne var inbjuden att döma, vilket är emot reglerna. 
 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande. DK konstaterar att domarens 
yttrande inte berör kärnfrågan i skrivelsen och att ett missförstånd kan föreligga i 
domarens svar. DK beslutade att bordlägga frågan till DKs möte den 30 augusti 2016 
och begära in ett förtydligande från aktuell domare. 
 
 
Skrivelse fanns från en utställare med synpunkter på en domares bemötande samt 
uppförande vid dennes tjänstgöring i ringen. 
 
DK tog del av skrivelsen och beklagar utställarens upplevelse. DK beslutade att 
vidarebefordra skrivelsen till aktuell domares hemlands kennelklubb. Därefter lades 
skrivelsen till handlingarna. 
 
 
b) Ramarna runt domarens ”fria skön” 
Bordlagd fråga vid DKs möte den 30 – 31 mars 2016 beträffande ramarna kring 
domarens ”fria skön” diskuterades ingående. 
 
DK konstaterade att man inte kan sortera in hälsa under domarens ”fria skön”. Man 
kan inte väga sundhet och hälsa mot t ex svansansättning eller ögonfärg. Vidare 
konstaterade DK att domarens ”fria skön” enbart gäller för tolkning av rasstandards 
och kan därmed aldrig kopplas ihop med hälsa. 
 
 
c) Återbud till domaruppdrag 
För kännedom fanns information från Kurt Nilsson om att han lämnat återbud till Norsk 
Kennel Klubs utställning i Tromsö på grund av att arrangören ändrat 
utställningsdatumet. 
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För kännedom fanns information från Mats Jonsson om att han lämnat återbud till en 
utställning i Roskilde på grund av privata skäl. 
 
DK noterade informationen. 
 
 

d) Bestyrelserapporter 

Fanns bestyrelserapporter från länsklubbars utställningar mellan 19 mars och 24 april 
2016 för eventuella åtgärder.  
 
DK noterade att klagomål på tre domare fanns med i Sydskånska Kennelklubbens 
bestyrelserapport samt ytterligare tre klagomål rörande samma domare har kommit in 
till SKKs kansli, från utställningen i Malmö 19 – 20 mars 2016 
 
DK noterar att SKKs kansli har vidarebefordrat de klagomål som kommit in till kansliet 
till Sydskånska Kennelklubben. Vidare beklagar DK att utställarna upplevt att de inte 
fått ett korrekt bemötande från domarna. 
DK konstaterar att varje arrangör ansvarar för sina domarinbjudningar. Om man som 
utställare har synpunkter på domare ska man vända sig direkt till aktuell arrangör. 
Om något strider mot gällande regler har man möjlighet som utställare att lämna in en 
protest till utställningens bestyrelse åtföljd av en protestavgift enligt SKKs Utställnings- 
och championatregler, punkt 21. 
 
 

Därefter lades bestyrelserapporterna till handlingarna. 
 
 
 

§51 Raskompendier 

a) Lista över raskompendier 
Meddelades att raskompendium för pekingese och chow-chow är godkända och 
därmed kan bidraget om 3 000 kr betalas ut till klubbarna. 
 

 

b) Förslag på reviderat dokument för fastställande av DK (21) 
Ett reviderat förslag på dokumentet ”Upprättande av raskompendium” fanns för 
fastställande. 
 
DK beslutade att fastställa dokumentet efter en smärre justering. 
 

 

Ett reviderat förslag på dokumentet ”Checklista för granskare av kompendier” fanns 
för fastställande. 
 
DK beslutade att fastställa dokumentet. 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjY4MDJmMjIyNzRhODU0MTU
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4Ojc1ODllNGJiZjEyZWQ1YzQ
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjUzY2E2NDZlNWQxNTA0NGM
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§52 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) 

Inga ärenden fanns. 
 
 
 

§53 Övriga skrivelser 

a) Skrivelse från Svenska Domarföreningen 
Fanns ansökan från Svenska Domarföreningen beträffande exteriördomare i 
vidareutbildning ska kunna erhålla reseersättning/resebidrag, enligt samma princip 
som vid elev-/aspiranttjänstgöringar och examinationer, för provnärvaro som krävs 
enligt 'Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare'. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan med ersättning enligt gällande regelverk för 
vidareutbildning. Beslutet gäller från och med 1 juni 2016. Ingen ersättning utgår 
retroaktivt. 
 
Uppdrogs till utbildningsavdelningen att informera domarna per mejl. 
 
 
 

§54 Redovisning av DK/VU 

a) VU-beslut sedan DKs möte den 30 - 31 mars 

DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- godkänna genomförd utbildning för Mikael Nilsson i grupp 9 i 
gruppallroundutbildningen, dock ska han döma flera av raserna innan han kan 
utnämnas till gruppallrounddomare för grupp 9. 

- godkänna genomförd utbildning för Maritha Östlund-Holmsten i grupp 1 i 
gruppallroundutbildningen, dock ska hon döma flera av raserna innan hon kan 
utnämnas till gruppallrounddomare för grupp 1. 

- Petra Högberg beviljas dispens för att döma två st american foxhound, vid 
Svenska Stövarklubbens utställning i Sollefteå den 14 maj 2016 trots att 
auktorisation saknas för rasen. 

- godkänna utbildningsplanen för Johnny Andersson i grupp 9. 
- Eva Liljekvist Borg beviljas att genomföra gruppallroundutbildning i grupp 7. Till 

handledare utsågs Karl-Erik Johansson. 
- godkänna utbildningsplanen för Eva Liljekvist Borg i grupp 7. 
- Sjoerd Jobse beviljas dispens för att göra en aspiranttjänstgöring på labrador 

retriever på Norra Älvsborgs KKs utställning i Vänersborg den 11 juni 2016 trots 
att det är 81 hundar anmälda i ringen. 

 
 
 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjY4ZTFlOTExYzg0NmZjNTE
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b) Redovisning av auktorisationer 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Johnny Andersson bichon havanais 
 
Carina Andersson Rapp chinese crested dog 
 
Anna Lena Angeria karelsk björnhund 
 östsibirisk lajka 
 papillon / phalène 
 
John Sigve Berg cane corso 
 
Bengt-Åke Bogren nederlandse kooikerhondje 
 
Marie Callert löwchen 
 malteser 
 
Margaretha Carlsson australian kelpie 
 
Åke Cronander norsk älghund, grå (gråhund) 
 
Magnus Hagstedt bichon frisé 
 bolognese 
 
Petra Högberg drever 
 
Sjoerd Jobse drentsche patrijshond 
 gammel dansk hønsehund 
 chesapeake bay retriever 
 curly coated retriever 
 
Börje Johansson king charles spaniel 
 
Martin Johansson jämthund 
 chinese crested dog 
 afghanhund 
 
Charlott Laning Vrethammar whippet 
 
Jeanett Lemmeke rottweiler 
 
Eva Liljekvist Borg norfolkterrier 
 norwichterrier 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjU4ZTNlYjhmODMyNzI1MjQ
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 basset fauve de bretagne 
 basset hound 
 irländsk röd setter 
 
Ambjörn Lindqvist volpino italiano 
 
Per Lundström basset hound 
 petit basset griffon vendéen 
 
Maria Lönnhammar galgo espanol 
 
Mikael Nilsson fransk bulldogg 
 
Joakim Ohlsson fransk bulldogg 
 
Cindy Pettersson coton de tuléar 
 papillon/phalène 
 
Gunilla Skallman isländsk fårhund 
 podengo portugues 
 
Jahn Stääv bichon havanais 
 mops 
 
Monica Vikner Stafberg tax 
 
Cathrin L Westin dobermann 
 prazsky krysarik 
 russkiy toy (långh + släth) 
 
Lars Widén clumber spaniel 
 wachtelhund 
 
Karin Ögren affenpinscher 
 
 

Auktorisationer genom examination;  
 
Gunilla Albrigtsen bolognese 
 malteser 
 
Carina Andersson Rapp dansk-svensk gårdshund 
 chihuahua (korth + långh) 
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Marie Callert bolognese 
 

Anette Edlander basset hound 
 cavalier king charles spaniel 
 

Svante Frisk portugisisk vattenhund 
 

Gertrud Hagström chihuahua (korth + långh) - långh via tidigare elev-

/aspiranttjg 
 griffon belge/griffon bruxellois/petit brabancon 
 

Börje Johansson tibetansk terrier 
 
Martin Johansson american staffordshire terrier 
 shih tzu 
 
Ted Karlsson norsk älghund, svart 
 rysk-europeisk lajka 
 
Jeanett Lemmeke riesenschnauzer (sv + p/s) 
 
Lisa Molin mops 
 
Mikael Nilsson bostonterrier 
 cavalier king charles spaniel 
 griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon 
 mops 
 shih tzu 
 tibetansk terrier 
 
Jahn Stääv chihuahua (korth + långh) - korth via tidigare elev-

/aspiranttjg 
 fransk bulldogg 
 
Birgitta Svarstad rottweiler 
 
Annica Uppström podengo portugues 
 
Monica Vikner Stafberg american staffordshire terrier 
 
Karin Ögren berner sennenhund 
 
Maritha Östlund Holmsten gos d’atura catala 
 schapendoes 
 mops 
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§55 Ledamöternas uppdrag 

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs: 
 
Nr 2/2016 
§28 e Ta fram lista över de klubbar som har mindre än 10 aktiva svenska 

domare på sin lista över examinatorer och aspirantdomare. 
 
 Uppdraget slutfört se § 48 e i detta protokoll. 
 
 

§56 Information från DK och kansli 

a) Ordföranden  
Fanns inget att rapportera. 
 
 
b) Ledamöterna 
Fanns inget att rapportera. 
 
 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson informerade att de reviderade 
utställningsreglerna som gäller från och med 1 januari 2017 nu har fastställts av CS. De 
fastställda utställningsreglerna fanns för kännedom i möteshandlingarna. Största 
nyheten som berör domarna är hanteringen av kirurgiskt kastrerade hanhundar som 
från och med den 1 januari 2017 ska tilldelas ”disqualified” oavsett om de har 
veterinärintyg eller inte. Klassbyten kommer att bli striktare men i övrigt är det inga 
stora förändringar. 
 
Vidare informerade Kjell Svensson att en uppdatering av vissa dokument med de 
konsekvensändringar som blir till följd av de nya utställningsreglerna kommer att 
behöva göras. 
 
Utställningskommittén har beslutat att specialklubbarnas seminarium för utställnings- 
och domaransvariga kommer att hållas den 8 – 9 april 2017. UtstKs önskemål är att 
samma arbetsgrupp som jobbar med länsklubbarnas seminarium i höst även jobbar 
med specialklubbarnas seminarium, det vill säga att DK representeras av Kjell 
Lindström. 
 
DK ställer sig positiva till UtstK önskemål och beslutade att Kjell Lindström 
representerar DK i arbetsgruppen. 
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Kjell Svensson informerade även om att det pågår ett arbete i NKU om att införa 
nordiska utställningar från och med 2018, som ett komplement till nationella och 
internationella utställningarna. 
 
The Kennel Club’s beslutade på sitt årsmöte att riva upp det avtal som har funnits 
mellan FCI och The Kennel Club gällande att acceptera varandras domare. 
 
 
d) Sekreteraren 
Sekreteraren rapporterade att det med jämna mellanrum kommer in synpunkter till 
kansliet på domares aktiviteter på sociala medier bland annat domare som ”taggas” på 
Facebook där bilder på utställares hundar finns med. 
 
DK diskuterar frågan och anser att bilder på domare med ”sina” BIR och BIM hundar 
inte kan ses som olämpligt. Däremot rekommenderar DK domarna att man ställer in 
sitt Facebook-konto så att man måste godkänna varje ”taggning” innan den visas i 
flödet på domarens Facebooksida. På så sätt tar man själv kontrollen över det som 
visas i flödet på sin sida.  
 
 
e) Utbildningsavdelningen 
Fanns inget att rapportera. 
 
 

 

§57 Resultatrapport 

Resultatrapporten för april 2016 granskades och lades därefter till handlingarna. 
 
 
 

§58 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från 

a) Federation Cynologique Internationale (FCI) 
För kännedom fanns cirkulär; 
 

- 14/2016, protokoll från FCI General Committees möte i Zagreb den 13 – 14 
november 2015. 

 
 
För kännedom fanns; 

- Protokoll från FCI Show Judges Commissions möte i Filippinerna den 30 januari 
2016. 

- Protokoll från Shows and Show Judges Commissions möte i Filippinerna den 31 
januari 2016. 
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- ”Main decisions” från FCI General Committees möte i Amsterdam den 4 – 5 

april 2016. 
- Protokoll från FCI Europé Section General Committees möte på Münchens 

flygplats den 26 april 2016. 
 
 
b) Nordisk Kennel Union (NKU) 
Ordföranden rapporterade från NKUs möte den 13 mars 2016 i frågor som rör DK. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
c) Centralstyrelsen (CS) 
Inget protokoll fanns.  
 
Ordföranden informerade från DKs punkt på CS möte den 27 april 2016. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
d) Utställningskommittén (UtstK) 
Protokoll fanns från UtstKs möte den 31 mars 2016. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentarer. 
 
 
 
e) Arbetsgruppen för Standardfrågor (AG Standard) 
Protokoll fanns från AG Standards möten den 7 mars, 29 mars och 12 april 2016. 
Protokollen lades till handlingarna utan vidare kommentarer. 
 
 
 
f) Arbetsgruppen för särskilda rasspecifika domaranvisningar (AG-SRD) 
Minnesanteckningar fanns från AG-SRDs möte den 18 februari 2016. 
Minnesanteckningen lades till handlingarna utan vidare kommentarer. 
 
 

§59 Övriga frågor 

Carin Åkesson tog upp en fråga om man som ledamot i DK kan bevilja en examination 
när man får frågan direkt på plats? Examinationsteam och hundar finns redan men 
ytterligare en person vill examineras utöver den redan planerade examinationen. 
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DK konstaterar att det ska gå via VU samt att det är viktigt att VU meddelar sitt beslut 
till utbildningsavdelningen. 
 
 

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

Beslutades att § 48 d samt 50 a sista ärendet, inte får offentliggöras innan protokollet 
är justerat. 
 
 
 

§61 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat. 
 
 
Vid Protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Mats Stenmark   Carin Åkesson 
 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


