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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté onsdag 
2014-09-03. 
 
 

Närvarande: 

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

Adjungerade:  

Kjell Svensson (Tävlings- och utbildningschef), Ulrika Henriksson  
 

Anmält förhinder:  

Kenneth Eliasson 
 

Protokoll 

Pia Wahlström 
 
 
§67 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden hälsade välkommen till dagens sammanträde och förklarade 
sammanträdet för öppnat. 
 
 
§68 Val av justeringspersoner 
Magnus Hagstedt utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§69 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
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§70 Föregående protokoll 
DKs protokoll nr 3-2014 godkändes och lades till handlingarna efter ett förtydligande i 
§ 53 a; 
”DK beslutade därefter att domare i gruppallroundutbildningen ska kunna utbilda sig 
på max fem raser per dag i aktuell grupp.” 
 
Minnesanteckningar från DKs och Utställningskommitténs gemensamma möte den 15 
april 2014 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§71 Arbetsgrupper 
a) Framtidens domarkonferenser 
Nina Karlsdotter rapporterade från de två möten arbetsgruppen haft sedan DKs möte 
den 4 juni 2014. 
 
Vid båda mötena har arbetsgruppen informerats om olika IT-lösningar som kan 
användas i distansutbildningar. Konstaterades att det finns flera alternativ som kan 
vara användbara i domarutbildningar och att arbetsgruppen nu kommer att testa olika 
alternativ. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
b) Framtidens allrounddomare 
För kännedom och diskussion fanns ett dokument som tagits fram av arbetsgruppen 
beträffande långsiktig rekrytering av framtida allrounddomare. 
 
DK tog del av dokumentet samt rapport från arbetsgruppens arbete. DK anser att 
arbetsgruppen har ett ”bra tänk” i dokumentet. 
 
DK diskuterade hur arbetsgruppen ska gå vidare med tyngdpunkt på ålderstrukturen 
inom domarkåren. Arbetsgruppen kommer att ta med sig övriga DKs synpunkter i sitt 
fortsatta arbete. 
 
 
c) Inventera raskompendium för digitalt bruk 
Ett brev, med information om KF-uppdraget som DK har beträffande digitalisering av 
raskompendium, har gått ut till samtliga specialklubbar. Svar från ca 15 klubbar har 
redan inkommit och det visar på en övervägande positiv inställning till att publicera 
raskompendium på skk.se. Klubbarna har på sig till den 30 september att svara. En 
påminnelse kommer inom kort att gå ut till klubbarna. 
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DK noterade informationen. 
 
 
d) Seminariet för länsklubbarna den 25 - 26 oktober 2014 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson informerade att arbetsgruppen som 
jobbar med seminariet kommer att ha sitt nästa möte under nästa vecka och att han 
från och med nu kommer att ingå i arbetsgruppen. Kenneth Eliasson är sedan tidigare 
DKs representant i arbetsgruppen. 
 
DK kommer få mer detaljerad information om seminariet så snart det är klart. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
§72 Domarkonferenser 
a) Ansökningar inför 2017 års domarkonferenser 
För handläggning fanns ansökningar från sju specialklubbar om att få arrangera 
bidragsberättigad domarkonferens 2017. 
 
Ansökan från Svenska Stövarklubben är sedan tidigare beviljad för 2017. 
 
DK gick noga igenom ansökningarna och noterade när respektive ras deltagit vid 
domarkonferens senast.  
 
DK beslutade att bevilja följande ansökningar; 
 
Svenska Klubben för Ungerska Rashundar (pumi, puli, mudi, kommondor), Svenska 
Shetland Sheepdog Klubben, Specialklubben för Bearded Collie och Cavaliersällskapet 
under förutsättning att de samordnar sina konferenser under helgen den 21 – 22 
oktober 2017. Ett bidrag om 75% av kostnaderna dock max 100 000 kr utgår till 
klubbarna att fördela mellan sig. 
 
Svenska Terrierklubben (airedaleterrier, ceskyterrier, dandie dinmont terrier, irish glen 
of imaal terrier, kerry blue terrier, silky terrier, sträv- & släthårig foxterrier, irish 
softcoated wheaten terrier, yorkshireterrier) helgen den 24 – 25 november 2017. 
 
 
DK beslutade att avslå ansökan för följande klubbar då det enbart finns utrymme för 
tre konferenser i budgeten, samt att dessa haft domarkonferens senare i tid än 
ovanstående klubbar; 
 
Svenska Polarhundklubben och Svenska Brukhundklubben 
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§73 Domarutbildning 
a) Gruppallroundutbildningen 
Jens Myrman har inkommit med kompletterande uppgifter på genomförda 
domaruppdrag utanför Sverige för raser i grupp 10. DK konstaterar att mer erfarenhet 
av bedömning av raserna i gruppen fortfarande behövs innan 
gruppallroundauktorisation kan ges. 
 
Arvid Göransson har via sin förre handledare inkommit med önskemål om 
utbildningsplan för grupp 8. Uppdrogs till nye handledaren Karl-Erik Johansson att föra 
in önskemålen i den fastställda mallen och återkomma med den till DK/VU för 
godkännande. 
 
Nina Karlsdotter, handledare i gruppallroundutbildningen för Eva Nielsen, 
rapporterade att hon 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 Eva Nielsen, dock ska hon döma flera av raserna innan hon kan 
utnämnas till Gruppallrounddomare för grupp 9.  
 
För kännedom fanns uppdaterad lista över av DK godkända ansökningar om att få 
genomföra utbildning till gruppallrounder. 
 
 
b) Allrounddomarutbildningen 
Rapporterades att Hans Almgren har uppfyllt utbildningsplanen för grupp 5. 
 
DK beslutade att auktorisera Hans Almgren som gruppallrounddomare för grupp 5. 
 
Diskuterades den provnärvaro som ingår i utbildningsplanen för en av rasgrupperna. 
DK justerade utbildningsplanerna avseende provnärvaro för aktuell rasgrupp. 
 
Diskuterades reseersättning för de fyra domare som för närvarande genomför 
utbildning till allrounddomare. 
 
DK beslutade att vid utbildning till allrounddomare höja maxbeloppet för 
reseersättning vid elev-/aspiranttjänstgöring eller examination, vilket innebär att vid 
resa överstigande 20 mil utgår milersättning (f.n. 18,50 kr/mil), dock max 1000 kr, för 
dessa domare. 
 
Liz-Beth C Liljeqvist har genomfört passiv elevtjänstgöring på smålandsstövare samt 
deltagit vid utbildningsdagen för svenska raser den 16 november 2012. 
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DK beslutade efter en samlad bedömning att ge aspirantkallelse på smålandsstövare 
för Liz-Beth C Liljeqvist. 
 

Önskemål fanns om att anordna examination på irländsk röd setter och engelsk setter i 
västra Sverige. 
 
Eftersom särskilt examinationstillfälle anordnades på setterraser i västra Sverige så 
sent som i december 2013 hänvisar DK istället berörda domare att genomföra 
examination på dessa raser i samband med utställning, exempelvis vid Stockholm 
Hundmässa 2014 eller My Dog 2015. 
 
 
c) Per capsulam-beslut - godkännande av utbildningsplaner allroundutbildning 
DK har 2014-06-27 per capsulam beslutat godkänna utbildningsplanerna gällande 
allroundutbildning för Hans Almgren, Benny Blidh von Schedvin, Liz-Beth C Liljeqvist 
och Torbjörn Skaar. 
 
 
d) Preparandkursen 2016 
Fanns inget att rapportera i nuläget. 
 
 
e) Anmälan om att avföra aspirantdomare/examinator 
Önskemål fanns från specialklubb om att ta bort examinator från listan över 
aspirantdomare/examinatorer. 

DK beslutade att inte tillmötesgå klubbens önskemål, då det inte är DKs praxis att ta 
bort namn utan mycket tungt vägande skäl. 
 
 
f) Översyn av aspirantdomarlistorna  
Diskuterades eventuellt behov av översyn av listan över 
aspirantdomare/examinatorer. 
 
DK kommer att gå ut med en uppmaning till samtliga specialklubbar att se över sina 
examinatorer/aspirantdomare. Varje ras ska ha minst 10 namn på listan, men DK ser 
gärna att det finns minst 15 namn. 
 
 
g) Hur får vi hundägarna att stanna kvar för att delta i examinationer? 
Några examinationer har under året inte kunnat genomföras pga. att 
hundar/hundägare inte kunnat stanna till dess att examinatorer och aspirant kunnat 
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genomföra examinationen. Diskuterades eventuella möjligheter att påverka detta 
framöver, men konstaterades att det blir svårt och att arrangerande klubbar i så fall i 
viss mån skulle behöva engageras. 

Uppdrogs till ordföranden att ta med sig frågan till länsklubbskonferensen för 
eventuell diskussion. 
 
 
h) Ärenden gällande inkomna utlåtanden 
DK beslutade att efter inkommen kompletterande elevtjänstgöring ge aspirantkallelse 
på engelsk bulldogg för Gunilla Skallman. 
 
DK beslutade godta förklaring från aspirant och domare och därmed godkänna två 
utlåtanden som inkommit sex månader efter genomförda aspiranttjänstgöringar. 
 
 
i) Ansökan om utökning av rasregister 
Åsa Andersson har ansökt om utökning av rasregister med ras som tillhör en 
avtalsansluten klubb i steg 1. Den avtalsanslutna klubben har yttrat sig positivt. 
 

DK beslutade tillstyrka utökning av rasregister för Åsa Andersson med russkaya 
tsvetnaya bolonka. 

 
 
j) Avslag beträffande ansökan om utökning av rasregister 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökan om att 
få utöka sitt rasregister. 
 
 
§74 Ansökningar 
a) Gruppallroundutbildning 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 10 har kommit från 
Bengt-Åke Bogren. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för Bengt-Åke Bogren. 
DK beslutade att utse Magnus Hagstedt till handledare. 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 1 har kommit från Martin 
Johansson. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för Martin Johansson. 
DK beslutade att utse Carin Åkesson till handledare. 
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Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 5 har kommit från Anne-
Chaterine Edoff. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för Anne-Chaterine 
Edoff. 
DK beslutade att utse Nina Karlsdotter till handledare. 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 10 har kommit från Eva 
Liljekvist-Borg. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för Eva Liljekvist-Borg 
DK beslutade att uppdra till ordföranden att tillfråga föreslagen handledare om denne 
har möjlighet att åta sig uppdraget. 
 
 
b) Följdauktorisation 
Fanns ansökan från Marie Gadolin beträffande följdauktorisation för rasen podenco 
canario. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
Fanns ansökan från Christina Daniels beträffande följdauktorisation för rasen irländsk 
vattenspaniel. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
Fanns ansökan från Anne-Chaterine Edoff beträffande följdauktorisation för raserna 
berger picard, border collie, ceskoslovenský vlciak, chodsky pes, juzjnorusskaja 
ovtjarka, saarlos wolfhond. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
c) Gruppallroundauktorisation 
Fanns ansökan från Eva Liljekvist-Borg beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 8. 
 
DK beslutade att återremitera ansökan för att begära in mer specificerade underlag 
beträffande utlandsuppdragen innan beslut kan tas beträffande ansökan. 
 
Fanns ansökan från Ann-Christin Johansson beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 10. 
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DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
Fanns ansökan från Anne-Chaterine Edoff beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 1. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
§75 Domarfrågor 
a) Skrivelser beträffande domares uttalande, agerande, uppförande och/eller 
bedömning 
En skrivelse fanns från ägarna till norrbottenspetsen Veelken Arak SE51415/2011 vid 
utställning i Alfta den 1 juni 2014. Ägarna av hunden vill protestera mot domarens 
domslut, agerande samt uttalande vid bedömningen av ovanstående hund. 
 
DK tog del av skrivelsen samt domarens och utställningens kommissaries yttrande. DK 
konstaterar att prissättningen är korrekt men att man som domare inte får göra 
sådana uttalanden som aktuell domare har gjort. DK beklagar att hundägarna upplevt 
det hela negativt. 
 
DK beslutade att ge ordföranden i uppdrag att ha ett samtal med aktuell domare. 
Därefter kommer beslut att tas om eventuell åtgärd. 
 
 
Skrivelse fanns från två engelska domare som under en domarmiddag i Sverige upplevt 
en svensk domarkollega som otrevlig. 
 
DK tog del av skrivelsen och den svenska domarens yttrande samt kopia på hennes 
mejl till de engelska domarna med en ursäkt om de upplevt henne som otrevlig och att 
det inte hade varit hennes mening. Därefter lades skrivelsen till handlingar. 
 
 
Skrivelse fanns från utställningsansvarige vid Gävleborgs Läns Stövarklubb med 
anledning av en domares bedömning av finsk stövare vid en utställning i Hassela. 
Skriftställaren anser att domaren gett fel prissättning till tre hanhundar då dessa borde 
ha fått prissättningen disqualified på grund av storleken. 
 
DK tog del av skivelsen samt domarens yttrande. Vid genomgång av resultaten från 
utställningen fann DK att en av hundarna har felaktigt prissatts på grund av sin storlek. 
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DK beslutade att rekommendera Utställningskommittén att stryka resultatet för 
SE38591/2013 Vidstiges Lucas. 
 
 
 
b) Ansökan om strykning av resultat 
Skrivelse fanns från ägaren av cavalier king charles spaniel SE23006/2012 Chadyline 
Birthday Rose som vid utställning i Alfta den 12 juli 2014 tilldelats disqualified på grund 
av bettet. Ägaren önskar få priset struket då denne inte anser att hunden har något 
bettfel. 
 
DK tog del av skrivelsen samt kritiken från utställningstillfället. DK konstaterar att 
domaren i kritiken har beskrivit ett bett som faller under abnormitet och ska då ge 
priset disqualified. DK beslutade därefter att priset ska kvarstå. 
 
 
c) Dispens för att visa leasing-hund 
Domaren Dimitris Antonopoulos ansöker om dispens för att få visa en leasad hund, 
Chicomy’s Quite Stunning på utställning. 
 
DK ser inga hinder i att ovanstående domare visar sin leasade hund vid utställning då 
generell dispens råder för hund som vistas i landet hos domare under ett tidsbestämt 
leasingavtal för avel om minst sex månader och högst tolv månader. 
 
 
d) Inställt domaruppdrag för kännedom till DK 
För kännedom fanns information från två domare som på grund av hälsoskäl samt oro 
för den personliga säkerheten ställt in sina domaruppdrag. 
 
DK noterade informationen och lade den därefter till handlingarna. 
 
 
§76 Raskompendier 
Anmäldes att raskompendium för borderterrier, welshterrier, jack russellterrier, parson 
russell terrier, amerikansk cocker spaniel, clumber spaniel, field spaniel, welsh springer 
spaniel och irländsk vattenspaniel är godkända, varpå bidrag kan betalas ut när 
kansliet erhållit två pappersexemplar eller ett digitalt exemplar. 
 
 
§77 Särskilda rasspecifika domaranvisningar - SRD 
För kännedom fanns den tolkning av FCIs Cirkulär nr 14-2014 som CS gett SRD-K i 
uppdrag att ta fram. 
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Ordföranden informerade att en liten redaktionell ändring i dokumentet har gjorts av 
CS. 
 
DK noterade informationen. 
 
§78 Övriga skrivelser 
En skrivelse fanns för kännedom från Göran Bodegård gällande ”Förslag till konstruktiv 
markering mot FCIs bristande kynologiska kvalitetstänkande”. 
 
DK konstaterade att skrivelsen har behandlats av CS och vidarebefordrats till 
”Framtidsgruppen” inom UtstK. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
§79 Redovisning av DK/VU 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- fastställa utbildningsplanen i gruppallroundutbildningen för Bertil Lundgren, 
grupp 6. 

- fastställa utbildningsplanen i gruppallroundutbildningen för Mats Jonsson, 
grupp 8. 

- fastställa utbildningsplanen i gruppallroundutbildningen för Gunilla Skallman, 
grupp 2. 

- tillstyrka ansökan om att få genomföra gruppallroundutbildning samt fastställa 
utbildningsplanen för Ann-Christin Johansson, grupp 3. 

- efter genomförd gruppallroundutbildning i grupp 5 auktorisera Anita 
Whitmarsh som gruppallrounddomare för grupp 5 då hon uppfyller alla krav för 
auktorisationen. 

- fastställa att gruppallroundutbildningen i grupp 7 för Ann-Christine Johansson 
är slutförd enligt utbildningsplanen. 

- tillstyrka Svante Frisks ansökan om att få utöka sitt rasregister med rasen 
border collie. 

- deltagande vid de obligatoriska utbildningsdagarna för respektive rasgrupp för 
de fyra domarna i allrounddomarutbildningen räknas som elevtjänstgöring, dvs 
efter deltagande vid utbildningsdag blir dessa fyra aspirantkallade. 

- Ingrid Andersson beviljas dispens för att döma 2 st hygenstövar och 2 st  
gotlandsstövare vid Värmlands Stövarklubbs utställning i Hagfors den 2 augusti 
2014, trots att auktorisation inte innehas för aktuella raser. 

- avslå Petra Junehalls förfrågan om att göra aspiranttjänstgöring för domare 
som inte finns på listan över examinatorer/aspirantdomare. DK/VU anger att 
det är specialklubbens beslut och klubben har sagt nej. 
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- inte godkänna sent inkommet utlåtande gällande genomförd elevtjänstgöring 

för Gunilla Skallman på rysk svart terrier. Utlåtandet får ses som en passiv 
tjänstgöring. 

 
 
 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
Hans Almgren airedaleterrier 
 australisk terrier 
 english toy terrier 
 silky terrier 
 west highland white terrier 
 basset hound 
 drever 
 grand basset griffon vendéen 
 petit basset griffon vendéen 
 bracco italiano 
 korthårig vorsteh 
 stabyhoun 
 strävhårig vorsteh 
 ungersk vizsla (kh + sh) 
 weimaraner (kh + lh) 
 
Hans Anderson schillerstövare 
 smålandsstövare 
 russkaja gontjaja (f.d. rysk stövare) 
 schweiziska stövare (luzern/schwyzer/berner/jura) 
 
Johan Andersson finsk lapphund 
 svensk lapphund 
 
Carina Andersson Rapp kuvasz 
 papillon / phalène 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson welsh corgi cardigan 
 
Helene Björkman dvärgpinscher 
 lagotto romagnolo 
 
Benny Blidh von Schedvin svensk lapphund 
 volpino italiano 
 basset hound 
 
Margaretha Carlsson karelsk björnhund 
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 norsk älghund, grå 
 östsibirisk lajka 
 belgisk vallhund  
 
Yvonne Brink engelsk bulldog 
 pinscher 
 
Anne-Chaterine Edoff puli 
 pumi 
 mudi 
 pinscher 
 
Arvid Göransson borzoi 
 irländsk varghund 
 
Gina Ekström Persson dalmatiner 
 chinese crested dog 
 
Svante Frisk lancashire heeler 
 berger des pyrénées (à poil long à face rase) 
 schapendoes 
 
Jan Herngren field spaniel 
 lagotto romagnolo 
 perro de agua espanol 
 portugisisk vattenhund 
 
Peter Hoyer grosser münsterländer 
 ungersk vizsla (kh + sh) 
 weimaraner (kh + lh) 
 
Sarah Häggkvist beagle 
 
Henrik Härling faraohund 
 galgo espanol 
 sloughi 
 
Petra Högberg finsk stövare 
 hamiltonstövare 
 schillerstövare 
 smålandsstövare 
 
Sjoerd Jobse långhårig vorsteh 
 ungersk vizsla (korth + strävh) 
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Ann-Christin Johansson breton 
 
Börje Johansson hannoveransk viltspårhund 
 lagotto romagnolo 
 
Theres Johansson drever 
 cavalier king charles spaniel 
 
Petra Junehall amerikansk cocker spaniel 
 labrador retriever 
 
Charlotte Laning Vrethammar svensk lapphund 
 
Eva Liljekvist Borg afghan 
 
Liz-Beth C Liljeqvist bracco italiano 
 breton 
 spinone 
 stabyhoun 
 strävhårig vorsteh 
 weimaraner (korth + långh) 
 king charles spaniel 
 tibetansk terrier 
 whippet 
 basset hound 
 basset fauve de bretagne 
 dandie dinmont terrier 
 sealyhamterrier 
 english toy terrier 
 terrier brasileiro 
 yorkshireterrier 
 saluki 
 
Aina Lundmark leonberger 
 newfoundlandshund 
Sofie Lönn greyhound 
 Irländsk varghund 
 
Lisa Molin shetland sheepdog 
 pomeranian 
 lhasa apso 
 pekingese 
 prazký krysarík 
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 russkiy toy (långh + släth) 
 
Jens Myrman appenzeller sennenhund 
 grosser schweizer sennenhund 
 cane corso 
 dogue de Bordeaux 
 shar pei 
Sara Nordin sussex spaniel 
 
Susanne Nilsson västgötaspets 
 
Marie Nylander drever 
 ungersk vizsla (kh + sh) 
 
Cindy Pettersson chinese crested dog 
 king charles spaniel 
 
Patric Ragnarson engelsk setter 
 gordonsetter 
 pointer 
 
Torbjörn Skaar dansk-svensk gårdshund 
 
Gunilla Skallman pyreneisk mastiff 
 bullmastiff 
 cane corso 
 entlebucher sennenhund 
 mastiff 
 
Anna Törnlöv gordon setter 
 Irländsk röd setter 
 
Monica Vikner Stafberg cairnterrier 
 norfolkterrier 
 staffordshire bullterrier 
 west highland white terrier 
 yorkshireterrier 
 
Ewa Widstrand irländsk röd setter 
 
Karin Ögren bostonterrier 
 
Maritha Östlund Holmsten bullmastiff 
 cane corso 
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 dogo argentino 
 dogue de bordeaux 
 mastiff 
 mastin espanol 
 newfoundlandshund 
 pyrenéerhund 
 pyreneisk mastiff 
 sankt bernhardshund (korth + långh) 
 sredneasiatskaja ovtjarka 
 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Carina Andersson Rapp pyrenéerhund 
 
Helene Björkman labrador retriever 
 
Benny Blidh von Schedvin lagotto romagnolo 
 pudel (dvärg + mellan + stor + toy) 
 norsk älghund, grå (gråhund) 
 jämthund 
 
Margaretha Carlsson svensk vit älghund 
 
Gina Ekström Persson old english sheepdog 
 
Svante Frisk schipperke 
 welsh corgi cardigan 
 welsh corgi pembroke 
 pumi 
 
Morgan Granander dvärgschnauzer (p/s + sv + sv/si + vit) 
 schnauzer (p/s + sv) 
 
Arvid Göransson lagotto romagnolo 
 
Sjoerd Jobse korthårig vorsteh 
 strävhårig vorsteh 
 
Eva Jönsson pomeranian 
 
Eva Liljekvist Borg clumber spaniel 
 sussex spaniel 
 perro de agua espanol 
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 portugisisk vattenhund 
 
Liz-Beth C Liljeqvist cairnterrier 
 irish softcoated wheaten terrier 
 jack russell terrier 
 finsk stövare 
 hamiltonstövare 
 rhodesian ridgeback 
 schillerstövare 
 bichon havanais 
 bolognese 
 chinese crested 
 papillon / phalène 
 pudel 
 afghanhund 
 borzoi 
 
Bertil Lundgren basset fauve de Bretagne 
 grand basset griffon vendéen 
 
Nina Lönner Andersson västgötaspets 
 
Eva Nielsen chinese crested dog 
 japanese chin 
 king charles spaniel 
 
Susanne Nilsson leonberger 
 
Torbjörn Skaar borderterrier 
 Norsk älghund, grå (gråhund) 
 jämthund 
 
Maritha Östlund Holmsten entlebucher sennenhund 
 grosser schweizer sennenhund 
 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Annelie Karlsson cocker spaniel 
 
Henrik Skog whippet 
 
Lena Sundquist curly coated retriever 
 golden retriever 
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Maria Ullman Hierner tax (samtliga hårlag och storlekar) 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 
Cathrin L Westin griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon 
§80 Ledamöternas uppdrag 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.  
 
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats: 
 
Nr 3/2014 
§53 d Uppdatera utbildningsplanerna för allrounddomarutbildningen efter DKs 

förslag och synpunkter samt återkomma till VU med reviderade förslag 
på utbildningsplaner för beslut. Uppdrogs till kansliet att boka in 
utbildningsdagarna. 

 
 Uppdraget slutfört. 
 
§ 55 d Kontakta tre domare med förfrågan om de vill kvarstå som domare i SKK 

då de inte dömt i Sverige under de fem senaste åren. 
 

Carin Lundwall och Lisa Linnerborg har tackat ja till att utnämnas till 
Honnörsdomare. 

 
DK tackar dem för sitt väl utförda domarvärv samt önskar dem välkomna 
som Honnörsdomare. 
 
Påminnelse ska skickas till den tredje domaren som ännu inte svarat på 
förfrågan. 

 
§60 Återkalla raspresentation för dansk-svensk gårdshund från FCI och delge 

de två rasklubbarna denna samt invänta deras synpunkter innan den 
skickas tillbaka till FCI. 

 
 Uppdraget slutfört. 
 
 
§81 Information från DK och kansliet 
a) Ordföranden 
Ordföranden informerade från mötet med Jakthundklubbarna som delar av DK haft 
beträffande framtida utbildningar av exteriördomare för jakthundsraserna. Det var ett 
mycket bra möte och vidare samarbete mellan klubbarna och DK kommer att ske i 
rekryteringen av nya exteriördomare. 
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Vidare informerades från CS möten i juni och augusti i frågor rörande DK. 
 
DK noterade informationen. 
 
b) Ledamöterna 
Magnus Hagstedt rapporterade att han i samband med World Dog Show i Finland 
deltagit vid raspresentationer för de finska nationalraserna. Presentationerna hade 
varit mycket intressanta och välpresenterade av passionerat och insatt rasfolk.  
 
 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson informerade att Norsk Kennel Klub har 
varit på SKKs kansli och visat en ny domarguide som de tagit fram. DK ska få ta del av 
den vid ett senare tillfälle. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
d) Sekreteraren 
Sekreteraren informerade att boken ”Föreningsteknik” har uppdaterats och tryckts upp 
samt att ledamöterna i DK har fått varsitt exemplar.  
 
Vidare informerades att ett nyhetsbrev gick ut till domarna den 5 juni 2014. 
 
För kännedom fanns tackkort från exteriördomaren Britta Roos Börjesons familj 
beträffande DKs minnesgåva i samband med hennes begravning. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
e) Utbildningsavdelningen 
Ulrika Henriksson från utbildningsavdelningen hade en frågeställning till DK 
beträffande en domare som önskar få ta del av power point-materialet tillhörande 
”Grundkurs i anatomi och bedömning” trots att domaren inte finns med på listan över 
handledare. 
 
DK beslutade att utse domaren som handledare samt tilldela henne kursmaterialet. 
 
 
§82 Resultatrapport 
Resultatrapport för augusti 2014 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
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§83 Protokoll/Protokollsutdrag/Bestyrelserapporter/Information 
a) Fédération Cynologique Internationale (FCI) 
För kännedom fanns cirkulär; 
 

- 36/2014 med information från The Australian National Kennel Council att Nellie 
Abela har stängts av som medlem och domare under en femårsperiod med 
omedelbar verkan. 

- 39/2014 med information från The Australian National Kennel Council att Paula 
Bockman-Chato har stängts av som medlem och domare från och med 1 juni 
2014 till och med 1 september 2014. 

- 42/2014 med information från Kennel Club of Taiwan (KCT) att Andy Hsieh har 
stängts av som internationell domare under en period av ett år från och med 
den 1 augusti 2014. 

- 43/2014 med information från Kennel Association of the Republic of 
Macedonia (KARM) att Slobodan Milosevskis avstängning upphört från och med 
10 juli 2014. 

 
För kännedom fanns: 
 

- Annex 1: Breeds recognized on a provisional basis are no longer on a separate 
page 

- Annex 2: New breed search field in addition to alphabetical search 
- Annex 3: Detailed breed sheets and standards in pdf format 
- Main decisions från FCI General Committee’s mote I Cancum den 9 – 10 april 

2014. 
- Lista över internationella utställningar 2015 och 2016. 

 
 
b) Nordisk Kennel Union (NKU) 
Ordföranden informerade att NKU/AU kommer att ha ett möte i Köpenhamn under 
september månad. 
 
 
c) Centralstyrelsen (CS) 
Protokoll fanns från CS sammanträde den 11 – 12 juni 2014. 
 
Protokollsutdrag fanns från CS sammanträde den 11 - 12 juni 2014. 
 
§ 61 Föregående protokoll nr 2-2014  
§ 30 – 4b) DN-beslut 105/2013 – bordlagd fråga  
Göran Bodegård föreslår att sista ordet i beslutsmeningen byts ut dvs. exteriördomare byts 
mot allrounddomare.  
 
CS beslutade i enlighet med förslaget 
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DK noterade informationen. 
 
§ 62 SKK/DK 
b) BIS-domare Stockholm Hundmässa 2016  
Domargruppen föreslår att allrounddomare Luis Pinto Teixeira, Portugal, bjuds in att döma 
Best in Show på Stockholm Hundmässa 2016.  
 
CS beslutade i enlighet med förslaget.  
 
§ 31 Domarutbildning – c) Allrounddomare  
Göran Bodegård har i en kommentar uttryckt att han inte anser att den planering som är 
gjord för de kandidater som utsetts att vidareutbilda sig för allrounddomarskap är 
adekvat. Han föreslår att frågan återremitteras till DK för förnyad handläggning.  
Mats Stenmark informerade om att ärendet missuppfattats något avseende den 
preliminära planering som delgetts kandidaterna. Riktlinjerna för utbildningsplanen har vid 
DKs senaste möte till del reviderats och förslag kommer att föreslås samt beslutas av 
DK/VU inom kort.  
 
CS noterade informationen.  
 
§ 32 Ansökningar beträffande gruppallroundutbildning  
Göran Bodegård vänder sig emot att en person som inte är domare och inte har 
omfattande erfarenhet i sakfrågan ska utses till handledare för gruppallroundutbildning.  
 
Mats Stenmark informerade om att domaren tidigare haft samma handledare och att det 
fungerat bra.  
 
CS diskuterade frågan och beslutade att frågan återremitteras till DK för principdiskussion.  
 
DK diskuterar handledarrollen ingående och konstaterar med hänvisning till de riktlinjer 
som tagits fram till handledarna i gruppallroundutbildningen, att en handledare bör vara 
en auktoriserad domare. 
 
§ 40 Ledamöternas uppdrag - § 12 b kontakta föreslagna lärare till Preparandkursen 
2016  
Göran Bodegård önskar bl.a. få information om DK planerar någon form av uppföljning av 
resultaten av senaste årens preparandkurser.  
 
Mats Stenmark informerade om att de senaste årens preparander har fått mentorer till sin 
hjälp vilket slagit väl ut. Mentorerna har också haft egna möten både inför sitt mentorskap 
och även senare. De nya domarna är efterfrågade och många kommer snabbt ut och kan 
börja döma hos olika klubbar.  
 
CS noterade informationen. 
 
SKK/DK nr 3-2014 - § xx Allrounddomarutbildning  
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DK har mottagit en skrivelse från en länsklubb om en domares uppträdande vid deras 
utställning.  
DK beslutade att aktuell domares pågående allrounddomarutbildning läggs vilande under 
utredning och att begära in yttrande från domaren, ringsekreterare samt berörd 
specialklubb. DK beslutade vidare att informera CS om ärendet vid CS styrelsemöte den 11-
12 juni 2014.  
 
CS har tagit del av yttranden från berörda parter i ärendet.  
 
CS beslutade att uppdra till Ulf Uddman och Pekka Olson att ha ett möte med berörd 
domare och understryka vikten av att avtal med arrangerande klubb har företräde framför 
utbildning. Om avsteg från underskrivet avtal ska göras måste det finnas en tydlig 
acceptans från arrangerande klubb om detta.  
 
CS beslutade vidare uppdra till Ulf Uddman och Pekka Olson att vid mötet med domaren 
avgöra om domaren ska fortsätta sin utbildning. 
 
§ 76 Internationella frågor: 
b) Brev från RKF – Position of SKK on the current Ukranian events  
SKK har tidigare under våren mottagit brev från ryska kennelklubben där de önskar få 
information om SKKs officiella ståndpunkt när det gäller domaruppdrag som sägs upp med 
hänvisning till den rådande situationen i Ukraina.  
 
På förekommen anledning vill CS uttala att det är viktigt att domarkåren följer FCIs 
reglemente när det gäller att eventuellt bryta ett undertecknat avtal. Att tacka nej till ett 
uppdrag p.g.a. oro för den personliga säkerheten är något som SKK/CS stöder oavsett var i 
världen det är. 
 
§ 86 Överläggningsärenden: 
f) Kvalitetssäkring av inbjudna exteriördomare – länsklubbar  
CS hann endast med en kort diskussion då tiden inte räckte till för en mer djuplodande 
genomlysning.  
 
CS konstaterade att det är viktigt att ett närmare samarbete mellan länsklubbarna och 
mellan länsklubbarna och SKK är nödvändigt för att få en bättre bild av de utomeuropeiska 
domare som bjuds in att döma i Sverige.  
 
CS beslutade att diskutera frågan vidare vid nästa möte.  
 
 
d) Utställningskommittén (UtstK) 
Protokollsutdrag fanns från UtstK sammanträde den 20 maj 2014. 
 
§ 60 Protokollsutdrag från SKK domarkommitté (DK) 2/2014 
SKK/DK nr 2/2014  
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§43 Protokoll / Protokollsutdrag / Information / Bestyrelserapport från  
d) Utställningskommittén (UtstK)  
---  
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. 
UtstK beslutade att följa DKs rekommendation. 
 
DK noterade informationen. 
 
Bestyrelserapporter från länsklubbarnas utställningar mellan perioden 17 maj till 3 
augusti 2014 för eventuella åtgärder. 
 
DK konstaterar att några bestyrelserapporter innehåller ärenden beträffande domare 
men finner inte att något ärende behöver åtgärdas av DK i dagsläget. Dock ser DK att 
information ska samlas för eventuella framtida åtgärder om samma domare 
återkommer i liknande händelser. 
 
Uppdrogs till kansliet att meddela en av länsklubbarna att aktuell domare i deras 
bestyrelserapport inte brutit mot några regler. 
 
 
e) Kommittén för särskilda domaranvisningar (SRD-K) 
Fanns inget protokoll eller information från SRD-K i nuläget. 
 
 
f) Kommittén för hundars mentalitet (KHM) 
För kännedom fanns ett per capsulam beslut gällande hårlagsklassificering av tysk 
schäferhund. Där KHM beslutade i enlighet med DKs rekommendation att 
exteriörbeskrivare har rätt att hårlagsklassificera tysk schäferhund i samband med 
exteriörbeskrivning vid korning. 
 
DK noterade beslutet. 
 
 
§84 Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 
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§85 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

samt ärenden som ska publiceras på webben 
DK beslutade att § 75 a inte får delges innan protokollet är justerat. 
 
 
§86 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
Justeras 
 
 
 
Mats Stenmark   Magnus Hagstedt 
 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
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