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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté onsdag 
2017-06-14. 
 
 

Närvarande ledamöter: 

Mats Stenmark (ordf), Karl-Erik Johansson (t.o.m. §55), Nina Karlsdotter, Kjell Lindström, 
Ewa Widstrand 

Adjungerade SKKs kansli:  

Kjell Svensson (Tävlings- och utbildningschef), Ulrika Henriksson (Utbildningsavdelningen), 
Susanne Karlström (Tävlingsavdelningen) §55  

Anmält förhinder: 

Johan Andersson, Carin Åkesson 

Protokoll 

Ulrika Henriksson 
 
 

§42 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och dagens möte förklarades öppnat. 
 
 

§43 Val av justeringspersoner 

Ewa Widstrand valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 

§44 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes och Kjell Svensson informerade om att Susanne Karlström 
från SKKs Tävlingavdelning adjungeras under punkten ’Rutiner för att bjuda in domare 
från andra länder än Sverige’ (§55). 
 
 

§45 Föregående protokoll 

DKs protokoll nr 2-2017 godkändes och lades till handlingarna. 
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§46 Resultatrapport 

Resultatrapporten för maj 2017 granskades och det konstaterades att DK ligger bra till 
gentemot budget. 
 
 

§47 Kennelfullmäktige 

Ordföranden redogjorde från CS angående de motioner till KF som berör DK. För två av 
motionerna kommer CS att besluta om slutliga motionssvar vid sitt möte i augusti. 
 
 

§48 Domarkonferenser 

För kännedom fanns information om att CS har ställt in mini-konferensen den 23 
februari 2018 för shar pei till förmån för ett särskilt exteriördomarseminarium 
beträffande brakycefalproblematiken. Exteriördomarkonferensen för vattenhundar 
samma dag kommer därmed att sluta senast kl 15 vilket arrangerande klubbar har 
informerats om. 
 
DK noterade informationen. 
 
För kännedom fanns inbjudan till Särskilt exteriördomarseminarium beträffande 
brakycefalproblematiken. Inbjudan har skickats till domare med auktorisation, elev- 
eller aspirantstatus på boxer, bullmastiff, dogue de bordeaux, engelsk bulldogg, 
bostonterrier, fransk bulldogg, griffon belge/griffon bruxellois/petit brabancon, 
japanese chin, king charles spaniel, mops, pekingese och shih tzu. 
 
DK noterade informationen. 
 
Nina Karlsdotter meddelade att hon som DKs ansvarige för mini-konferensen har 
informerat den avtalsanslutna rasklubben Svenska Shar Pei klubben om att 
konferensen kommer att flyttas till ett senare tillfälle. 
 
Diskuterades nytt datum för mini-konferens för shar pei. DK beslutade att undersöka 
möjligheten att hålla den i samband med My Dog januari 2019 istället. Nina Karlsdotter 
är fortsatt ansvarig från DK. Uppdrogs till Nina Karlsdotter att kontakta rasklubben. 
 
 

§49 Domarfrågor 

a) Domares uppdrag, bedömning och uppträdande 
 
En skrivelse fanns från en utställare som anser att en exteriördomare har varit delaktig i 
administrationen av en officiell utställning där denne skulle döma.  
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DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande och beslutade att ärendet inte leder till 
någon åtgärd. DK vill dock påpeka att det är viktigt att skilja på sina roller utifrån 
betraktarens ögon. 
 
En skrivelse fanns från en utställare som anser att Disqualified felaktigt tilldelats 
utställarens hund vid Nordskånska Kennelklubbens utställning i Hässleholm 2017-05-
20. Domaren har i kritiken angett att båda överkäkens hörntänder saknas samt att 
Disqualified delats ut pga avsaknade hörntänder. 
 
DK konstaterar att domaren har rätt att tilldela Disqualified pga avsaknad av 
canintänder, då Disqualified bl.a. tilldelas hund som har anatomisk defekt (punkt b 
under Disqualified i SKKs Utställnings- och championatregler, sid 17) samt finns även i 
rasstandarden angivet som diskvalificerande fel: ”hund som tydligt visar fysiska eller 
beteendemässiga abnormiteter”. 
 
 
b) Exteriördomare som inte har haft uppdrag i Sverige sedan 1 januari 2014. 
 
DK gick igenom yttranden från de tio domare som DK vid föregående möte uppdrog till 
kansliet att tillskriva angående honnörsdomarskap alternativt avauktorisation då de 
inte haft domaruppdrag i Sverige de senaste fem åren. DK konstaterar att ansökan om 
honnörsdomarskap från en av domarna kommer att behandlas under §50 c. 
 
Fyra domare kvarstår som exteriördomare efter att ha inkommit med information om 
utländska domaruppdrag, uppdrag inom nära framtid eller annat som av DK bedömts 
tillräckligt. 
 
DK uppdrog till kansliet att kontakta två domare på nytt. En av domarna ska 
informeras om att det är SSRK som avgör om Honnörsdomare fortsatt kan 
exteriörbeskriva retrieverraser och att DKs erbjudande om att bli Honnörsdomare 
kvarstår. Den andra domaren ska påminnas om att för domare som endast tjänstgjort 
mera sporadiskt under en femårsperiod prövas frågan om fortsatt auktorisation av DK 
och om aktuell domare inte kommer att ha något uppdrag vid officiell utställning inom 
två år kommer auktorisationen att prövas på nytt. 
 
DK beslutade att föreslå CS att avauktorisera Elisabeth Andrews som svensk domare, 
då hon flyttat tillbaka till Storbritannien sedan många år och heller inte har svarat på 
skrivelsen med sista svarsdag den 22 maj 2017. Hon finns även listad för en av raserna 
på The Kennel Club’s lista över domare. DK tackar henne för tiden som svensk domare. 
 
DK beslutade att föreslå CS att avauktorisera Lars-Erik Redlund då han inte dömt på 
många år och inte svarat på skrivelsen med sista svarsdag den 22 maj 2017. Han deltog 
inte heller vid den generella domarkonferensen 2012 där DK trots upprepade försök 
att nå honom inte lyckades få information om anledningen till frånvaron. DK tackar för 
hans domargärning genom åren. 
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DK beslutade att föreslå CS att avauktorisera Gunilla Åsberg-Godén på egen begäran 
med hänvisning till hälsoskäl. DK tackar för hennes domargärning genom åren. 
 
 
c) Domaruppdrag på flerdagarsutställningar utomlands 
 
På förekommen anledning uttalar DK att det inte finns något skäl till en allmän 
rekommendation till domare avseende detta.  
 
 
d) Överföring av domarauktorisation 
 
Fanns från australisk domare, som bor i Sverige sedan december 2014, ansökan om 
överföring av domarauktorisation till SKK. 
 
DK är positiva till överföring av auktorisation till SKK under förutsättning att den 
australiska kennelklubben inte har någon invändning. 
 
Uppdrogs till kansliet att tillskriva Australian National Kennel Council. 
Beslutades att om ingen invändning finns tillstyrka ansökan och därmed genomföra 
överföring av Brett Hamiltons auktorisation till SKK. 
 
 
e) Domares återbud till uppdrag 
För kännedom fanns information från Göran Bodegård, Liz-Beth C Liljeqvist, Maritha 
Östlund-Holmsten och Mia Sandgren beträffande återbud till domaruppdrag på grund 
av hälsoskäl. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
f) Bestyrelserapporter 

För eventuella åtgärder fanns bestyrelserapporter från utställningar mellan 10 mars – 
28 maj 2017.  
 
 

DK noterar följande ur bestyrelserapporterna: 

 I en skrivelse från en utställare som bifogades bestyrelserapporten från Svenska 
Spaniel och Retrieverklubbens utställning i Boden 2017-04-22 framförs 
synpunkter på en domares attityd samt hantering av hundarna. DK beklagar att 
utställaren uppfattat domaren på detta sätt. DK kommer att delge domaren 
synpunkterna och sedan läggs skrivelsen till handlingarna utan åtgärd. 
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 Händelse vid Södra Norrbottens Kennelklubbs utställning i Piteå 2017-05-20 där 
domaren, enligt skrivelse från utställare, i Bästa hanhundsklass återtagit de två 
deltagande hanarnas Ck. DK konstaterar att återtagande av Ck skett på felaktigt 
sätt eftersom Ck delas ut redan i respektive hunds konkurrensklass, inte i Bästa 
hanhundsklass. 

 Fanns notering i rapporten från Södra Norrbottens Kennelklubbs utställning i 
Piteå 2017-05-21, samt bifogad skrivelse från utställare, gällande klagomål på 
att domare tilldelat hundar av rasen bichon havanais Disqualified pga ljusa 
nosar. DK konstaterar att domaren har stöd i rasstandarden för att ge 
Disqualified på grund av dåligt pigmenterad nostryffel. 

 Vidare fanns vid Södra Norrbottens Kennelklubbs utställning i Piteå 2017-05-21 
notering i rapporten samt bifogad skrivelse från två olika utställare gällande en 
domares bedömning av bett. DK konstaterar att domaren har gjort sin 
bedömning i ringen och finner inget skäl att hantera ärendena vidare. 

 Notering fanns i rapporten från Nordskånska Kennelklubbens utställning i 
Hässleholm 2017-05-21, samt en i efterhand inskickad skrivelse från utställare, 
med klagomål på domares bemötande i ringen. DK noterar informationen. 

 
DK konstaterar att ett ärende i en av rapporterna kommer att behandlas under §60 d. 
 
DK konstaterade att det i tre av de åtta bestyrelserapporterna fanns klagomål på 
domare. 
 
 

§50 Ansökningar 

a) Gruppallaroundauktorisation 
Ansökan fanns från Bengt-Åke Bogren beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 10. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
b) Följdauktorisation 

Ansökan fanns från Karin Sjöholm Östlund beträffande följdauktorisation för raserna 
hokkaido, kai, kishu och shikoku. 

 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
c) Honnörsdomare 
Ansökan fanns från Inge E-son Thoor beträffande honnörsdomarskap. 
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DK beslutade att bevilja ansökan. DK uttalar varmt tack för Inge E-son Thoors 
mångåriga väl utförda domargärning och välkomnar honom som Honnörsdomare. 
Inge kommer att bjudas in till Stockholm Hundmässa för att avtackas som sig bör, 
enligt gängse ordning. 
 
 

§51 Raskompendier 

Meddelades att hälleforshund, svensk vit älghund, rysk-europeisk lajka och norwich-
terrier är godkända och därmed kan bidraget om 3 000 kr per ras betalas ut till 
respektive klubb. 

 
 

§52 SRD 

Inga ärenden fanns. 
 
 

§53 Övriga skrivelser 

En skrivelse fanns från Svenska Vinthundklubben (SvVK) beträffande närvaro vid lure 
coursing-verksamhet för utbildning av SvVKs raser. SvVK frågar om hur stor vikt DK 
lägger på domaraspiranternas erfarenhet av bruksprov för vinthundsraserna inför 
antagande till utbildningen samt i utbildningsprocessen? Vilka krav ställs? 
 
DK konstaterar att det i ’Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare’ framgår 
att raser där provmerit krävs för att bli SE UCh är de raser där proverfarenhet krävs för 
att bli auktoriserad exteriördomare. Vad gäller SvVKs raser krävs inte någon provmerit 
för att bli SE UCh varför det inte är ett formellt krav med lure coursing-erfarenhet för 
att bli exteriördomare på vinthundsraserna. 
 
DK konstaterar vidare att när specialklubb tillstyrkt en exteriördomares ansökan för 
ras/raser så har specialklubben i och med det godtagit den erfarenhet domaren redan 
har. För raser där provmerit krävs för att bli SE UCh kan specialklubben dock i sin 
tillstyrkan ange att domaren kan komplettera med närvarointyg senare, i sådant fall 
utfärdar DK inte någon auktorisation förrän intyg inkommit från domaren. 
 
 
En skrivelse fanns från Ann Carlström som ber DK om hjälp med att tolka standarden 
för korthårig vorsteh beträffande vad avsaknaden av en P4 ska ge för kvalitetspris. 
Frågan uppkommen med anledning av diskussion med norsk domare som hänvisar till 
den norska rasstandarden. 
 
DK konstaterar att den svenska och den norska översättningen av FCIs standard skiljer 
sig åt. Efter kontroll av FCIs tyska respektive engelska standard uppfattar DK det som 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4Ojc4ODRiNmQ2NDJkYWFkOWY
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att SKKs översättning av rasstandarden för korthårig vorsteh är korrekt gällande 
avsaknad av antal tänder; 

 Diskvalificerande fel: Avsaknad av fler än två av totalt fyra P1 och två M3; 

avsaknad av en eller flera av övriga tänder. 

DKs tolkning är därmed att korthårig vorsteh med avsaknad av en P4 tilldelas 
Disqualified eftersom avsaknad av en tand - som inte är P1 eller M3 - är ett 
diskvalificerande fel. 
 
DK konstaterar vidare att det är olyckligt att den norska och den svenska 
översättningen skiljer sig åt vilket DK beslutade att informera SKKs Arbetsgrupp för 
Standardfrågor (AG Standard) om. 
 
 

§54 Arbetsgrupper 

a) Arbetsgruppen för "Utformning av innehållet i distansutbildningar 
för exteriördomare" 
Johan Andersson hade lämnat skriftlig rapport och informerade att de domare som 
enligt beslut vid DK 2/2017 skulle tillfrågas om att ingå i gruppen har tackat ja och att 
arbetsgruppen därmed utöver Johan Andersson (sammankallande), Samuel Carlid och 
Susanne Nilsson nu även består av Henrik Härling, Eva Nielsen och Kurt Nilsson. 
 
Arbetsgruppen har under våren haft två telefonmöten. 
 
Gruppen delger flera intressanta idéer gällande den ”domarportal” som SKK/CS har 
initierat. 
 
Arbetsgruppen efterfrågar tidsplan för när portalen kan bli verklighet. DK konstaterar 
att i nuläget vet man inte när det kommer att kunna genomföras. 
 
DK konstaterar vidare att arbetsgruppen har delegering att kontakta klubbarna för att 
efterfråga befintligt material för olika raser. Gruppen kan ta hjälp av kansliet för utskick 
till klubbarna. 
 
 
b) Arbetsgruppen för "Traditionella exteriördomarkonferenser" 
Kjell Lindström rapporterade om det löpande arbetet med arbetsgruppens kontakter 
med arrangörerna.   
 
DK noterade informationen. 
 
 
c) Arbetsgruppen för "Alternativa exteriördomarkonferenser" 
Inget att rapportera. 
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d) Arbetsgruppen för "Generella Domarkonferensen den 24 - 25 februari 2018 
Fanns minnesanteckningar från arbetsgruppens möte nr 3 2017, 2017-05-18. 
 
Kjell Svensson informerade om att programinnehållet börjar ta form. 
 
DK förde en diskussion gällande DKs del av programmet som bl a bör innehålla 
information från samtliga arbetsgrupper inom DK. Inför passet om domarutbildning 
måste DK utforma målet med programpunkten. DK har i uppdrag att ta fram frågor till 
en enkät till domarna beträffande domarutbildningen att skickas ut med svar under 
hösten. 
 
 
e) Arbetsgruppen för "Genomlysning av preparandkursen" 
Arbetsgruppen har slutfört sitt arbete i och med redovisningen som DK godkände vid 
tidigare möte. 
 
 
f) Arbetsgruppen för "Genomlysning av domarutbildningen" 
Karl-Erik Johansson rapporterade att gruppen under våren haft ett telefonmöte samt 
ett fysiskt möte den 16 maj. Arbetet fortgår. 
 
 

§55 Rutiner för att bjuda in domare från andra länder än Sverige 

Diskussion fördes utifrån gruppens erfarenheter av vårens ärenden. Gruppen ges i 
uppdrag att se över om justering av blanketten ”Curriculum Vitae for judging in 
Sweden” eventuellt kan behövas. 
 
Fanns skrivelse från medlem med fråga om SKK stänger ute domare från vissa länder? 
 
DK hänvisar till uttalande från CS möte 7-8 juni 2017; 

CS 3/2017, § 80 Bordlagd punkt – inbjudan av domare från andra länder  

CS diskuterade ingående de nya rutinerna kring domarinbjudan och beslutade att 
göra följande uttalande som också ska finnas tillgängligt på engelska:  

Med anledning av de reaktioner som kommit från FCI angående SKKs rutiner inför 
domarinbjudningar:  

I syfte att ge de bästa förutsättningarna för SKKs medlemmar att få sina hundar 
exteriörbedömda på utställning strävar SKK efter att kvalitetssäkra de domare som 
bjuds in till svenska utställningar. Det innebär att SKK förbehåller sig rätten att 
självständigt besluta om vilka domare som inbjuds till svenska utställningar.  

SKK styrelse har i uppdrag från SKK fullmäktige att tillse att relevant kvalitetssäkring 
görs av samtliga domare som inbjuds att döma på svenska utställningar.  
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Det finns inget förbud mot att bjuda in domare från något FCI land vilket innebär att 
SKK inte diskriminerar något FCI-lands domare utan erkänner samtliga FCI-länders 
auktorisationer. 

 
 

§56 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildning 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 2 har kommit från Gina 
Ekström Persson. 

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

 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 9 har kommit från Martin 
Johansson. 

DK beslutade att bevilja ansökan med startdatum 2018-01-01. Till kontaktperson 
utsågs Karl-Erik Johansson. 

 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 3 har kommit från Mia 
Sandgren. 

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

 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 6 har kommit från Åke 
Cronander. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till kontaktperson utsågs Kurt Nilsson. 

 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 3 har kommit från Marie 
Gadolin. 

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

 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 2 har kommit från 
Charlotta Mellin. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till kontaktperson utsågs Johan Andersson. 

 

En frågeställning i samband med eventuell ansökan om gruppallroundutbildning fanns 
från Johnny Andersson. 

DK diskuterade frågeställningen och uppdrog till Nina Karlsdotter att kontakta Johnny 
Andersson. I det fall Johnny Andersson väljer att ansöka om gruppallroundutbildning 
för grupp 2 utses Nina Karlsdotter som kontaktperson. 
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För kännedom fanns lista över godkända ansökningar om att få genomföra 
gruppallroundutbildning. 
 
 
b) Allrounddomarutbildning 

Utbildningsavdelningen rapporterade att utbildningsdagen för grupp 6 genomfördes 
tisdag 13 juni i Göteborg med Bo Wallin och Paula Sunebring som lärare. 
 
DK riktade ett varmt tack till de lärare som under våren 2017 har genomfört 
utbildningsdagarna i olika rasgrupper för de tre blivande allrounddomarna. 
 
Utbildningsavdelningen informerade om att de tre blivande allrounddomarna har 
kommit långt i sina respektive utbildningsplaner och alla börjar närma sig slutet av 
utbildningen. 
 
 
c) Preparandkurs 

Diskuterades förslag på ”trainee-lärare” till kommande preparandkurs. 
 
DK beslutade att tillfråga två namngivna domare om de har möjlighet att vara med på 
preparandkursen 2018. 
 
 
d) Aspirantdomare/examinatorer 

Svenska Dvärghundsklubben har uppdaterat listan över aspirantdomare/examinatorer 
för pekingese. I uppdateringen framgår att de även önskar ta bort ett namn från listan. 
 
DK ser inte tillräckliga skäl för att ta bort domaren och beslutade att denne kvarstår på 
listan. 
 
Svenska Spets- och Urhundklubben har uppdaterat listan över aspirantdomare/ 
examinatorer för basenji. I uppdateringen framgår att de även önskar ta bort ett namn 
från listan. 
 
DK ser inte tillräckliga skäl för att ta bort domaren och beslutade att denne kvarstår på 
listan. 
 
 
e) Examinationer 

För kännedom fanns resultat från domarexaminationer anordnade i samband med 
Svenska Schnauzer Pinscherklubbens utbildningshelg 13-14 maj 2017. 
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f) Avslag - Utökning av rasregister 

För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökan om att 
få utöka sitt rasregister. 
 
DK noterade informationen. 
 
 

§57 Redovisning av DK/VU 

a) VU-beslut sedan DKs möte den 28 mars 2017 

DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- godkänna elevtjänstgöring vid de inofficiella rasspecialerna för affenpinscher, 
dvärgschnauzer och schnauzer vid SSPKs samarrangemang den 13 – 14 maj 
2017. 

- godkänna ansökan från Johnny Andersson om att utöka rasregister med 
mastino napoletano då rasen saknar klubbtillhörighet. 

- godkänna ansökan från Kerstin Henriksson om att utöka rasregister med rasen 
barbet (rasklubben är avtalsansluten i steg 1). 

- avslå Anci Niklassons ansökan om dispens att få döma utanför Norden då 
domaren inte uppfyllt grundkraven om att ha dömt varje ras i 
grundutbildningen minst en gång vardera, och inte de fem gånger inom Norden 
som behövs. 

- godkänna den föreslagna utbildningsplanen för Samuel Carlid i grupp 9. 

- godkänna den föreslagna utbildningsplanen för Arvid Göransson i grupp 10. 

- godkänna den föreslagna utbildningsplanen för Mikael Nilsson i grupp 5. 

- godkänna den föreslagna utbildningsplanen för Sonny Ström i grupp 1. 

- godkänna den föreslagna utbildningsplanen för Maritha Östlund-Holmsten i 
grupp 8. 

- godkänna genomförd utbildning för Johan Andersson i grupp 1 i gruppallround-
utbildningen, dock ska kriterierna vad gäller att ha dömt raserna i gruppen 
uppfyllas innan han kan utnämnas till gruppallrounddomare. 

- godkänna genomförd utbildning för Ann-Christin Johansson i grupp 5 i 
gruppallroundutbildningen, dock ska kriterierna vad gäller att ha dömt raserna i 
gruppen uppfyllas innan hon kan utnämnas till gruppallrounddomare. 

- godkänna genomförd utbildning för Martin Johansson för grupp 3 i grupp-
allroundutbildningen under förutsättning att planerad examination för 
norwichterrier i Lidköping 6 maj 2017 godkänns, dock ska kriterierna vad gäller 
att ha dömt raserna i gruppen uppfyllas innan han kan utnämnas till 
gruppallrounddomare. 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjY4ZTFlOTExYzg0NmZjNTE
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- godkänna beslutet att auktorisera Eva Liljekvist Borg som gruppallrounddomare 

för grupp 7 efter slutförd utbildningsplan i allrounddomarutbildningen.  

- godkänna beslutet att auktorisera Eva Nielsen som gruppallrounddomare för 
grupp 7 efter slutförd utbildningsplan i allrounddomarutbildningen.  

 
 
b) Redovisning av auktorisationer 

Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Johan Andersson vit herdehund 
 pinscher 
 
Johnny Andersson engelsk bulldogg 
 kuvasz 
 pyreneisk mastiff 
 sankt bernhardshund (korth + långh) 
 
Åsa Andersson löwchen 
 
Carina Andersson Rapp broholmer 
 kavkazskaja ovtjarka 
 mastiff 
 sredneasiatskaja ovtjarka 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson shiba 
 
Bengt-Åke Bogren finsk stövare 
 gotlandsstövare 
 hamiltonstövare 
 schillerstövare 

schweiziska stövare (berner/ jura/ luzerner/ schwyzer) 
 
Ann Carlström podenco ibicenco (korth + strävh) 
 
Åke Cronander hamiltonstövare 
 
Anette Edlander chinese crested dog 
 
Jan-Erik Ek wachtelhund 
 
Carina Ekwall japanese chin 
 galgo espanol 
 italiensk vinthund 



  

SKK/DK nr 3-2017 
2017-06-14 
Sida 13/22 

 
 

 
Svante Frisk american akita 
 bayersk viltspårhund 
 drever 
 finsk stövare 
 grand basset griffon vendéen 
 petit basset griffon vendéen 
 hamiltonstövare 
 schillerstövare 

schweiziska stövare (berner/ jura/ luzerner/ 
schwyzer) 

 smålandsstövare 
 breton 
 gordonsetter 
 korthårig vorsteh 
 strävhårig vorsteh 
 
Marie Gadolin cairnterrier 
 irish softcoated wheaten terrier 
 irländsk terrier 
 west highland white terrier 
 dalmatiner 
 drever 
 finsk stövare 
 
Arvid Göransson welsh corgi cardigan 
 welsh corgi pembroke 
 azawakh 
 greyhound 
 italiensk vinthund 
 skotsk hjorthund 
 
Henrik Härling cocker spaniel 
 
Petra Högberg sankt bernhardshund (korth + långh) 
 landseer 
 
Sjoerd Jobse wachtelhund 
 
Ann-Christin Johansson rysk-europeisk lajka 
 västsibirisk lajka 
 
Martin Johansson english toy terrier 
 skyeterrier 
 
 



  

SKK/DK nr 3-2017 
2017-06-14 
Sida 14/22 

 
 

 
Theres Johansson lagotto romagnolo 
 japanese chin 
 
Mats Jonsson tysk spets / klein-, mittel- & grosspitz 
 
Eva Jönsson karelsk björnhund 
 golden retriever 
 
Annelie Karlsson field spaniel 
 
Jeanett Lemmeke affenpinscher 
 
Eva Liljekvist Borg lakelandterrier 
 blodhund 
 finsk stövare 
 hamiltonstövare 
 schillerstövare 
 smålandsstövare 
 
Nina Lönner Andersson dvärgpinscher 
 
Charlotta Mellin schnauzer (p/s + sv) 
 bichon havanais 
 
Jens Myrman alaskan malamute 
 american akita 
 isländsk fårhund 
 
Eva Nielsen mastiff 
 kleiner münsterländer 
 
Mikael Nilsson strävhårig foxterrier 
 
Sara Nordin golden retriever 
 
Joakim Ohlsson australisk terrier 
 
Charlotte Orre dansk-svensk gårdshund 
 
Patric Ragnarson karelsk björnhund 
 
Karin Sjöholm Östlund dvärgpinscher 
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Gunilla Skallman grönlandshund 
 weimaraner (korth + långh) 
 whippet 
 
Hans-Åke Sperne berger des pyrenées (à poil long + à face rase) 
 
Ann-Christin Sultan finsk stövare 
 
Monica Vikner Stafberg bedlingtonterrier 
 
Cathrin L Westin engelsk bulldogg 
 
Karin Ögren mastiff 
 pyrenéerhund 
 
Maritha Östlund-Holmsten japanese chin 
 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Johan Andersson dvärgpinscher 
 dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit) 
 schnauzer (p/s + sv) 
 
Johnny Andersson american staffordshire terrier 
 staffordshire bullterrier 
 
Carina Andersson Rapp leonberger 
 
Samuel Carlid papillon/phalène 
 
Åke Cronander bedlingtonterrier 
 irish softcoated wheaten terrier 
 staffordshire bullterrier 
 beagle 
 
Anette Edlander papillon/phalène 
 
Anne-Chaterine Edoff affenpinscher 
 hälleforshund 
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Svante Frisk shiba 
 tysk spets/ klein-, mittel-, grosspitz 
 basset fauve de bretagne 
 engelsk setter 
 irländsk röd setter 
 pointer 
 weimaraner (korth + långh) 
 
Marie Gadolin west highland white terrier 
 
Henrik Johansson pinscher 
 schnauzer (p/s + sv) 
 
Martin Johansson norwichterrier 
 staffordshire bullterrier 
 tibetansk spaniel 
 
John-John Johnsson dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit) 
 schnauzer (p/s, sv) 
 
Eva Liljekvist Borg breton 
 
Nina Lönner Andersson schnauzer (p/s, sv) 
 
Charlotta Mellin affenpinscher 
 
Lisa Molin schipperke 
 fransk bulldogg 
 
Jens Myrman japansk spets 
 
Eva Nielsen irländsk röd setter 
 korthårig vorsteh 
 
Mikael Nilsson west highland white terrier 
 yorkshireterrier 
 
Nina Lönner Andersson dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit) 
 
Joakim Ohlsson welsh corgi cardigan 
 welsh corgi pembroke 
 
Charlotte Orre russkiy toy (släth + långh) 
 tibetansk terrier 
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Karin Sjöholm Östlund pomeranian 
 schnauzer (p/s + sv) 
 
Birgitta Svarstad labrador retriever 
 
Monica Vikner Stafberg dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit) 
 
Bo Wiberg dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit) 
 
Karin Ögren schnauzer (p/s + sv) 
 
Maritha Östlund Holmsten chihuahua (korth + långh) 
 lhasa apso 
 shih tzu 
 
Carina Östman wachtelhund 
 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  

Gudrun Brunnström engelsk springer spaniel 
 
Anna Friberg bichon frisé 
 lhasa apso 
 
Markus Gisslén bichon havanais 
 lhasa apso 
 tibetansk spaniel 
 
Carina Johansson malteser 
 
Lena Persson tibetansk terrier 
 
Jill Rhodin beagle 
 
 

§58 Ledamöternas uppdrag 

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs: 
 
Nr 5/2016 
§94 c Redigera text i förslag om fördjupad utbildning i anatomi, beteende och 

bedömning samt kontakta KHMs ordförande för synpunkter på materialet. 
 

 Mats Stenmark informerade om att ärendet inte längre är aktuellt. 
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§96 Tillfråga specialklubbarna för fem kortskalliga raser att utse rasspecialister som 

ska samarbeta med Åke Hedhammar i att ta fram ett förslag på 
utbildningsmaterial för domare. 

samt Nr 2/2017 §34 d; 
 Påminna de två klubbar som inte inkommit med namn på domare. 
 

DK konstaterar att en specialklubb fortfarande inte har inkommit med namn på 
domare för sin ras. Därmed anser DK att Åke Hedhammar får fortsätta 
uppdraget att ta fram förslag på utbildningsmaterial för domare tillsammans 
med de fyra domare som respektive specialklubb har utsett för övriga raser. 

 
Nr 2/2017 
§26 a Ta fram en rapport beträffande KF-uppdragen som ska delges DK innan den 

lämnas in till CS. Slutlig rapport ska lämnas till sekreteraren senast den 28 april. 
 

 Nina Karlsdotter rapporterade att uppdraget är slutfört. 

 
§26 b Lämna in DKs framtagna förslag på budget för 2018-2019 till CS 
§26 c Lämna in DKs framtagna verksamhetsplan för 2018-2019 till CS 
§26 e Mejla ut eventuella motioner samt lämna in motionssvar som DK beslutat 

föreslå till CS 
 

 Pia Wahlström hade meddelat att uppdragen är slutförda. 

 
§28 a Ha ett personligt samtal med en domare beträffande domarens agerande 
 

 Uppdraget är utfört och Nina Karlsdotter informerade om samtalet. 

 
§28 b Kontakta tio domare som inte haft domaruppdrag i Sverige senaste fem åren 
 

 Klart och presenterades under §49 b i detta protokoll. 

 
§33 b Tillfråga personer att ingå i arbetsgruppen för ”Utformning av innehållet i 

distansutbildningen”. 
 

 Klart och presenterades under §54 a i detta protokoll. 

 
§34 c Mejla förslag på ”trainees” till preparandkursen till sekreteraren 
 

 Klart och presenterades under §56 c i detta protokoll. 

 
§ 34 c Tillfråga föreslaget lärarteam till preparandkursen 2018 
 

 Utbildningsavdelningen informerade om att alla de tillfrågade har tackat ja och 
DK konstaterar därmed att lärarteamet består av Ann Carlström, Svante Frisk, 
Nina Karlsdotter och Paul Stanton. 
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§59 Information från DK & kansli 

a) Ordföranden 
 
Ordföranden informerade om att CS beslutat att kommittéernas bokningar av 
kurslokalen i SKKs nya kansli i Rotebro för 2018 måste göras senast 31 augusti 2017. 
Kommittéernas utbildningar 2019 måste bokas senast 1 januari 2018. 
 
Ordföranden rapporterade även från Dalarnas Kennelklubbs utställning i Leksand där 
han ingått i bestyrelsen. 
 
 
b) Ledamöterna 
 
Nina Karlsdotter rapporterade från utbildnings-/examinationshelgen som Svenska 
Schnauzer Pinscherklubben arrangerade i samband med deras jubileumsutställningar 
13-14 maj 2017. Utbildningshelgen var mycket lyckad och uppskattad. 
 
 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
 
Inget att rapportera. 
 
 
d) Sekreteraren 
 
För kännedom fanns inbjudan och anmälningsformulär för 1st International FCI 
Congress for Show Judges ”It’s all about balance” den 23 augusti 2017 i Kiev, Ukraina, i 
samband med Euro Dog Show 2017. Inbjudan är skickad till samtliga svenska domare 
med information om möjligheten att söka resestipendium hos DK till dagens möte. 
 
DK informerades om att ingen ansökan om stipendium har inkommit. 
 
 
e) Utbildningsavdelningen 
 
Informerade att den tidigare planerade presentations-/examinationshelgen i Svenska 
Terrierklubbens regi 6-7 maj 2017 ställdes in på grund av alldeles för dåligt intresse. 
 
Informerade om att anmälningstiden till höstens centrala kurser i Anatomi samt Regler 
och bedömning går ut den 20 juni. Hittills 26 st anmälda till de max 48 platserna som 
finns till de två kurshelgerna i september/oktober. 
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§60 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från 

a) Federation Cynologique Internationale (FCI) 

För kännedom fanns cirkulär; 

- 14/2017 med information beträffande domaren I Vyguzov’s ärenden med 
hänvisning till cirkulär 4/2017, som ännu inte är avslutat då FCI inväntar rättslig 
dom. 

- 25/2017 med information från Kinoloska zveza Slovenije – Cynological 
Associations of Slovenia att följande domare tillsvidare inte får tjänstgöra som 
FCI international show judges: 

o Janez Sumak fr o m 30 januari 2017 
o Lidija Oklescen – fr o m 30 januari 2017 
o Matjaz Roter – fr o m 30 januari 2017 
o Terezija Zinka Rovan – fr o m 30 januari 2017 
o Spela Briski Cirman – fr o m 10 april 2017 

- 28/2017 (7 juni) med information om att domaren I Vyguzov’s flytt från Russian 
Kynological Federation till Kennel Club of Montenegro nu är validerad. 
Inbjudningar ska därmed framöver bekräftas av Kennel Club of Montenegro. 

 
För kännedom fanns; 

- Protokoll från FCI Show Judges Commissions möte i Sochi, Ryssland, den 4 
februari 2017. 

- Protokoll från FCI Show Commissions möte i Sotji, Ryssland, den 4 februari 
2017. 

- Protokoll från det gemensamma mötet mellan FCI Show Judges Commission 
och FCI Show Commission i Sotji, Ryssland, den 5 februari 2017. 

- Lista med förslag till FCI Board från det gemensamma mötet mellan FCI Show 
Judges Commission och FCI Show Commission i Sotji, Ryssland, den 5 februari 
2017 inklusive förslag till International statement regarding the behavior of 
dogs at national and international dog shows. 

- Main decisions från FCI General Committees möte i Prag, Tjeckien, den 10 – 11 
april 2017. 

- Protokoll från FCI Europe Section General Committees möte i München, 
Tyskland, den 2 maj 2017. 

 
 
b) Nordisk Kennel Union (NKU) 

Ordföranden informerade om den nyligen lanserade nya webbplatsen www.nordic-
kennel-union.com. 
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c) Centralstyrelsen (CS) 

Protokoll fanns från CS möte nr 2-2017. 
DK tog del av protokollet som därefter lades till handlingarna. 
 
 
d) Utställningskommittén (UtstK) 

Protokoll fanns från UtstK möte nr 2-2017 samt nr 3-2017. 
 
Protokollsutdrag fanns från UtstK möte nr 3-2017; 
§52 a - bordlagt ärende inkommet i bestyrelserapport från Södermanlands 
Kennelklubbs utställning i Strängnäs 10-12 mars 2017. UtstK har inhämtat ytterligare 
information och beslutat lämna ärendet vidare till DK då det berör utställningsdomare. 
Ärendet gäller anmälan från tjänstgörande domare om muntligt angrepp från 
utställare tillika exteriördomare. 
 
DK gick igenom handlingarna och konstaterade att tjänstgörande domare tillsammans 
med ringsekreterarna har en annan bild av händelseförloppet än utställaren och att 
ord står mot ord. Därefter lades ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
 
e) Kommittén för Hundars Mentalitet (KHM) 

Inget protokoll fanns från KHM. 
 
 
f) Arbetsgruppen för Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (AG SRD) 

Minnesanteckningar fanns från möte 2-2017. 
DK tog del av minnesanteckningarna som därefter lades till handlingarna. 
 
 
g) Arbetsgrupp för Standardfrågor (AG Standard) 

Protokoll fanns från möte nr 2-2017. 
DK tog del av protokollet som därefter lades till handlingarna.  
 
 

§61 Övriga frågor 

Diskuterade DK punkter till det gemensamma mötet med Utställningskommittén 11-12 
september 2017. 
 
DK beslutade att varje ledamot ska inkomma till dagens sekreterare med minst en 
punkt var senast den 20 juli. 
 
 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjM0OTM5MmU5YTExZTg4Yzc
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjY4MWRjN2Q4YjRhOTJjZmI
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjMzOGIwNjM1MzE2NGFhN2Y
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjJmZWZiOTlmMTlkZjAzNzA
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§62 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. 
 
 

§63 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Ulrika Henriksson 
 
 
 
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. 
 


