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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté onsdag 
2015-09-09. 
 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

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

 

Adjungerade:  

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

Anmält förhinder:  

Carin Åkesson 
 

Protokoll 

Pia Wahlström 
 
§63 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden hälsade alla välkomna. För att hedra minnet av honnörsdomaren Berit 
Eriksson hölls en tyst minut. Därefter förklarades mötet öppnat. 
 
§64 Val av justeringspersoner 
Kenneth Eliasson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§65 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
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§66 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes efter att §59 a, cirkulär 32/2015 justerades enligt 
följande; 
”Minst 5% av domarna ska komma från andra FCI-sektioner.” 
 
 
§67 Inför Kennelfullmäktige (KF) 
Ordföranden rapporterade att han tagit fram underlag för den power point som han 
och Utställningskommitténs (UtstK) ordförande Bo Skalin ska använda vid work shopen 
”Kvalitetssäkring av svenska exteriördomare” på fredagen den 2 oktober i samband 
med KF. Han kommer att skicka ut aktuell power point för synpunkter till DK innan KF. 
 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson rapporterade att det budgetäskande 
som DK gjort inför 2016 – 2017 gick igenom hos CS och kommer att föreläggas KF för 
beslut. 
 
Vidare informerade Kjell Svensson att underlagen till KF finns på skk.se. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
§68 Arbetsgrupper 
En ny arbetsgrupp beträffande ”Utveckling av aspirantdomare” har bildats. 
Arbetsgruppen består av Karl-Erik Johansson (sammankallande), Nina Karlsdotter samt 
Ewa Widstrand. Arbetsgruppen hade förnärvarande inget att rapportera. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
§69 Domarkonferenser 
a) Ansökan om domarkonferenser 2018 
Som underlag för beslut om domarkonferenser 2018 fanns en lista över vilka raser som 
haft/ska ha exteriördomarkonferens mellan åren 1994 – 2017. Listan gicks igenom 
noggrant för att se om DK måste ta initiativet till någon alternativ lösning så som t ex 
en ”minikonferens” för någon ras.  
DK fann att de raser som inte har behandlats på någon konferens ligger i pipeline inom 
de närmaste åren. Dock saknar shar pei konferenstillfälle. 
 
Ansökan om att få arrangera bidragsberättigad exteriördomarkonferens 2018 fanns 
från åtta specialklubbar, där några ansöker om gemensamt arrangemang. 
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DK beslutade att avslå Svenska Brukshundklubbens (SBK) ansökan. DK uppmanar 
däremot SBK att planera om sina raser så att de hamnar i två ”block” om 8 – 12 
raser/gång samt att sedan återkomma med ny ansökan inför 2019. 
 
DK beslutade att bordlägga Svenska Polarhundklubbens (SPHK) ansökan om 
exteriördomarkonferens 2018. 
 
DK beslutade att bordlägga Svenska Isländsk Fårhund klubben (SIFK) och Svenska 
Lapphundklubbens (SLK) ansökan om exteriördomarkonferens 2018. 
 
Uppdrogs till Ewa Widstrand att kontakta SPHK, SIFK och SLK samt komma in med ett 
nytt förslag på upplägg för exteriördomarkonferens 2018 samt datum för konferensen. 
 
DK beslutade att föreslå CS att Svenska Lagotto Romagnoloklubben, Svenska Perro de 
Agua Españolklubben, Rasklubben för Portugisisk Vattenhund samt Svenska 
Barbetklubben ska få hålla en gemensam exteriördomarkonferens på fredagen den 23 
februari 2018 i samband med SKKs Generella domarkonferens den 24 – 25 februari 
2018. Vidare beslutade DK att även föreslå att en ”minikonferens” hålls fredagen den 
23 februari 2018 för rasen shar pei.  
 
Uppdrogs till Karl-Erik Johansson att kontakta Svenska Shar-Pei Klubben under 
förutsättning att CS beviljar DKs förslag. 
 
DK konstaterar att beslut beträffande ansökan från ovanstående vattenhundsklubbar 
först kan meddelas efter CS möte i november. 
 
 
b) Konferensprotokoll 
För godkännande fanns Svenska Dvärghundklubbens justerade protokoll från deras 
exteriördomarkonferens den 15 – 16 november 2014. 
 
DK beslutade att godkänna protokollet då DKs påtalade önskemål om justeringar 
gjorts. Bidrag för konferensen kan därmed betalas ut. 
 
 
§70 Domarutbildning 
a) Gruppallroundutbildningen 
En fråga fanns beträffande vad som händer om man i gruppallroundutbildningen 
underkänns på en ras två gånger? 
DK konstaterar att då gäller regeln för karens i 3 år på den rasen. Vidare konstateras 
att gruppallroundutbildningen läggs då vilande när övriga raser i utbildningen är klara 
och domaren kan enbart gå vidare och utbilda sig på enstaka raser i andra grupper. DK 
uppmanar domare som går in i en gruppallroundutbildning att söka upp 



  
SKK/DK nr 4-2015 

2015-09-09 
Sida 4/22 

 
 

 
specialklubbsutställningarna för de små raserna i första hand. De större raserna finns 
det alltid möjlighet att utbilda sig på. 
 
 
Listan över godkända ansökningar till gruppallroundutbildningen fanns för kännedom. 
 
 
b)  Allrounddomarutbildningen 
Utbildningsavdelningen informerade om hur Torbjörn Skaar och Benny Blid von 
Schedvin ligger till i sin utbildning. 
 
DK noterade informationen. 
 
Uppdraget från CS till DK att se över eventuella kandidater inför framtidens 
allrounddomarutbildningar hänskjuts till nästa möte den 29 oktober 2015. 
 
 
c)  Preparandkursen 2016 
Utbildningsavdelningen rapporterade från kursen i ”Anatomi och bedömningsteknik” 
som hölls den 4 – 6 september 2015 på Stockholm Hundsportcenter i Upplands Väsby. 
Nästa kurs hålls den 2 – 4 oktober 2015 på samma ställe. 
 
Vidare informerade utbildningsavdelningen att anmälningstiden till Centralprovet går 
ut den 11 september 2015. Till dags dato har 55 stycken anmält sig. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
d)  Anhållan om vidareutbildning 
En skrivelse med anhållan om projektutbildning av domare på fyra brakycefaliska raser, 
engelsk bulldogg, fransk bulldogg, mops och pekingese fanns. Efter att skrivelsen 
kommit in till DK meddelar Fransk Bulldogg Klubb att de valt att inte stå bakom 
skrivelsen. 
 
DK tog del av skrivelsen och Fransk Bulldogg Klubbs önskemål. DK uttalar sig positivt till 
idén och ser fram emot att få ta del av en projektplan för symposierna. 
 
 
En skrivelse med ansökan om att få genomföra en vidareutbildning, på numerärt små 
raser, för exteriördomare den 23 – 24 januari 2016 fanns från Svenska 
Brukshundklubben. SBK söker för raserna; chodsky pes, hollandse herdershond, berger 
picard och beauceron. 
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DK ser positivt på förslaget och bifaller SBKs ansökan. DK noterar att Nina Karlsdotter 
kommer att leda utbildningen samt ingå i examinatorteamet. 
 
 
e)  Skrivelse från Domare i Väst 
En skrivelse med idé om aktivering av regional/lokal vidareutbildning genom 
seminarier och därpå efterföljande examinationer. 
 
DK ser positivt på idéförslaget men skulle vilja höra Svenska Domarföreningens syn 
innan beslut tas. 
 
 
f)  Ansökan om att få utöka sitt rasregister 
Svante Frisk ansöker om att utöka sitt rasregister med rasen barbet. Då Svenska 
Barbetsklubben är en avtalsansluten klubb i steg 1 är det DK som tar slutligt beslut. 
 
DK beslutar i enlighet med klubbens önskemål att bevilja Svante Frisks ansökan. 
 
 
g)  Avslag vid ansökan om utökning av rasregister 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökan om att 
få utöka sitt rasregister. 
 
 
h)  Lista över raser i Sverige per 2015-01-01 
En uppdaterad lista över raser i Sverige per 1 januari 2015 efter DKs förslag på 
förändring av beräkningssättet för vilka raser som anses finnas i Sverige när det gäller 
kriterierna för auktorisation som gruppallrounddomare fanns för konsekvensanalys.  
 
DK beslutar att fastställa den nya beräkningsmodellen där det ska finnas minst 20 SE-
registrerade hundar i Sverige under de senaste fem åren. DK konstaterar att i och med 
beslutet är det gamla minimikravet om auktorisation för minst 2/3 av raserna i 
gruppen att föredra.  
DK beslutar därför att man i samtliga grupper ska vara auktoriserad på minst 2/3 av 
raserna för att uppfylla kriterierna för gruppallroundauktorisation. 
DK beslutar vidare att befintliga utbildningsplaner inte ändras där antalet raser ökats. 
Uppdrogs till handledarna att se över om befintliga utbildningsplaner behöver 
revideras. 
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§71 Ansökningar 
a)  Gruppallroundutbildning 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 3 har kommit från Anna-
Lena Munkvall. 
DK beslutade att bevilja ansökan. Till handledare utsågs Nina Karlsdotter. 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 8 har kommit från Carina 
Östman. 
DK beslutade att bevilja ansökan. Till handledare utsågs Karl-Erik Johansson. 
 
 
b)  Gruppallroundauktorisation 
Fanns ansökan från Bertil Lundgren beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 
10. 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
Fanns ansökan från Eva Nielsen beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 9. 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
Fanns ansökan från Martin Johansson beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 6 och 8. 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
Fanns ansökan från Bengt-Åke Bogren beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 10. 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
 
c)  Följdauktorisation 
Ansökan fanns från Paula Sunebring beträffande följdauktorisation för rasen petit bleu 
de gascogne. 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
§72 Domarfrågor 
a)  Domares bedömning och uppträdande 
Skrivelse fanns från utställare av rasen bullterrier, Artwork MR Bombastic 
SE12181/2014. Hunden har tilldelats disqualified på grund av trånga canintänder, 
vilket ägaren motsätter sig. 
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DK tar del av skrivelsen samt hundens kritik vid tillfället och konstaterar att domaren 
har motiverat sin prissättning i kritiken. Vidare noterar DK även att ingen formell 
protest lämnats in vid utställningstillfället.  
 
DK beslutar att priset ska kvarstå, då trånga canintänder räknas som abnormitet och 
ska ge priset disqualified. 
 
 
Skrivelse fanns från utställare av rasen drever, Fallaskogens Knatte S66536/2009 och 
Nattslagets Kentucky SE17666/2014. Båda hundarna har fått priset disqualified på 
grund av att domaren ansett dem långhåriga. Ägaren bestrider prissättningen då det 
inte är ett diskvalificerande fel i standarden. 
 
DK tog del av skrivelsen samt kritikerna för utställningstillfället.  
DK beslutade att rekommendera Utställningskommittén (UtstK) att stryka priset, då 
det som skriftställaren påpekar, inte finns stöd i standarden för prissättningen. DK 
påpekar dock att hundägaren borde ha lämnat in en protest till bestyrelsen på 
utställningsplatsen enligt SKKs Utställnings- och championatregler punkt 21. 
 
 
Sammanställning över inmätningar fanns beträffande en pudel, Petmar’s Fine Black 
Design SE56145/2013, som slutligt inmätts till dvärgpudel efter ett överklagande från 
hundägaren om ommätning. Hunden ställdes sedan ut vid Östergötlands Kennelklubb 
utställning i Norrköping den 15 – 16 augusti, där utställaren blev ombedd att stanna 
kvar i ringen efter bedömningen för att domarens tillsammans med ytterligare två 
domare mäter om hunden till toy samt därefter tilldelar hunden disqualified med 
kommentaren ”att hunden är slutligt inmätt som dvärg men helt uppenbart är toy”. 
Detta trots att hundägaren påpekat för domaren att hunden redan är ommätt och 
därmed slutligt inmätt till dvärg vid en tidigare utställning. 
 
DK beslutade att rekommendera UtstK att stryka priset. Vidare påpekar DK att domare 
inte har rätt att omklassificera en slutligt inmätt hund. 
 
 
Skrivelse fanns från utställare som klagar på en domares uppförande mot medtävlare 
samt domarkollegor när aktuell domare ställer ut sina hundar. 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterar att domare har rätt att ställa ut sina hundar 
och att det är tjänstgörande domare som ansvarar för att den bästa hunden, i 
domarens tycke, vinner. Uppdrogs till ordföranden att kontakta ifrågasatt domare för 
en diskussion. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
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En skrivelse fanns från en medlem som vill anmäla en domare för djurplågeri vid en 
öppen ringträning. 
 
DK tog del av skrivelsen, Djurskyddsanmälan till Länsstyrelsen, yttrande från domaren 
samt yttrande från vittnen vid det aktuella tillfället. DK konstaterar att Länsstyrelsen 
avskrivit fallet. Därefter lades skrivelsen till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
 
Skrivelse fanns från utställare av rasen labrador vid Västra Kennelklubbens utställning i 
Backamo den 23 augusti 2015. Utställarna vill anmäla aktuell domare för dennes 
uppförande mot utställarna. 
 
DK tog del av skrivelsen samt domarens och en ringsekreterares yttrande. DK beklagar 
att utställarna har upplevt domaren som otrevlig och påpekar att det är viktigt som 
domare att tänka på hur man uppfattas av betraktaren. Uppdrogs till ordföranden att 
kontakta aktuell domare för ett samtal om händelsen. 
 
 
b)  Avtalsbrott 
Skrivelse fanns från Örebro läns Kennelklubb (ÖLKK) beträffande att domaren Anne-
Mari Haugsten, Norge har brutit sitt avtal med klubben. 
 
DK tog del av ÖLKKs skrivelse samt domarens yttrande. DK beslutade därefter att 
skicka ärendet för kännedom till Norsk Kennel Klub. Därefter lades skrivelsen utan 
ytterligare åtgärd till handlingarna. 
 
 
c)  Ansökan om auktorisation samt avauktorisation 
För kännedom fanns en ansökan från Birgitta Svarstad om att få sin auktorisation som 
allrounddomare tillbaka.  
 
Ordföranden informerade om CS ställningstagande och beslut. CS beslutade att avslå 
ansökan. 
 
 
För kännedom fanns en ansökan från Jan Herngren, om att på egen begäran, få bli 
avauktoriserad som exteriördomare. 
 
Ordföranden informerade att CS bifallit Jan Herngrens ansökan. Jan Herngren är 
därmed avauktoriserad som exteriördomare från och med den 13 september 2015. 
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d)  Skrivelser beträffande utställningsbedömning  
Skrivelse fanns från en medlem som ifrågasätter en domares bedömning av 
cairnterrier vid Hallands Kennelklubbs utställning i Tvååker den 11 juli 2015. Domaren 
prissatte en tik med kvalitetspriset ”good” på grund av avsaknaden av en incisiv medan 
en hane med samma fel blev BIR. Skriftställaren önskar DKs syn på detta. 
 
DK konstaterar att en domare alltid ska döma efter standarden. I just detta fall har 
domaren inte nämnt felet i hanens kritik och kan därmed ha missat det vid 
palperingen. Vidare konstaterar DK att hundutställning är en bedömningssport där den 
mänskliga faktorn spelar in. Därefter lades skrivelsen till handlingarna utan vidare 
åtgärd. 
 
 
e)  Skrivelse beträffande utställare som kontaktar och ifrågasätter domare 

efter bedömningen 
Skrivelse fanns från Gunilla Skallman beträffande utställare som efter bedömningen 
kontaktar domare per mejl och ifrågasätter bedömningen. Gunilla Skallman ber DK om 
råd hur man som domare ska agera i sådana fall. Hon bifogar även en mejlkonversation 
med en utställare. 
 
DK tar del av mejlkonversationen och konstaterar att Gunilla Skallman agerat helt 
korrekt i sitt svar till utställaren. DK anser att man ska svara så sakligt och korrekt som 
möjligt, vilket Gunilla Skallman gjort, och har därför inget annat råd att ge. 
 
 
f)  Reseberättelser - SKK/DKs resestipendium 
För godkännande fanns reseberättelse från Marie Gadolins studieresa till Irland. 
 
DK beslutade att godkänna reseberättelsen var på resebidraget på 3 500 kr kan betalas 
ut. 
 
 
g)  Återbud till domaruppdrag 
För kännedom fanns skrivelse från Göran Bodegård med information om att han 
lämnat återbud till ett domaruppdrag i Tartu, Estland samt ett domaruppdrag i Kina på 
grund av hälsoskäl. 
 
För kännedom fanns skrivelse från Dan Ericsson med information om att han lämnat 
återbud till ett domaruppdrag i Chile, på grund av hälsoskäl. 
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h)  Bestyrelserapporter 
Bordlagd bestyrelserapport fanns från DKs möte den 17 juni 2015 beträffande domare 
som misstänks ha druckit alkohol i ringen vid Svenska Pudelklubbens utställning i 
Hammarskog den 30 maj 2015. 
Sekreteraren rapporterade att hon inte har fått någon kontakt med aktuell domare då 
dennes kontaktuppgifter inte stämmer. 
 
DK konstaterar att domaren flyttat från Sverige i november 2012 och kommer därför 
att avföras som svensk domare i november 2015. Därefter lades bestyrelserapporten 
till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
Fanns bestyrelserapporter från länsklubbars utställningar mellan 6 juni och 1 
september 2015 för eventuella åtgärder.  
 
DK konstaterar att ett ärende i Blekinge Kennelklubbs bestyrelserapport överlämnats 
till DK för handläggning. Siggen’s Supernova SE44354/2013 av rasen welsh corgi 
pembroke tilldelades disqualified på grund av avsaknad av incisiver i överkäken. 
Ägaren anser att prissättningen är för hård i förhållande till felet. 
 
DK konstaterar att avsaknad av incisiver räknas som en abnormitet vilket ska prissättas 
med disqualified. DK beslutade att priset kvarstår. 
 
 
Vidare noterade DK några ärenden som rör domare men som inte resulterade i några 
åtgärder. Därefter lades bestyrelserapporterna till handlingarna. 
 
 
i) Bordlagt ärende beträffande domares hundhållning 
Vid DKs möte den 17 juni 2015 bordlades en skrivelse beträffande en bulgarisk 
domares uppförande samt hundhållning vid Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens 
utställning i Sundsvall den 6 juni 2015. DK beslutade att bordlägga ärendet och begära 
in yttrande från tjänstgörande ringsekreterare. 
 
DK noterar att yttrande har kommit från en av de tjänstgörande ringsekreterarna som 
styrker skrivelsen som bordlades vid förra mötet. DK beslutade att skicka en skrivelse 
till Bulgariska Kennelklubben för kännedom om händelsen. Därefter lades skrivelsen till 
handlingarna. 
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§73 Raskompendier 
a) Skrivelse beträffande raskompendium för cocker spaniel 
En skrivelse fanns från Caroline Dufwa Ek där hon har synpunkter på ordvalet vid 
beskrivningen av cocker spaniels exteriör. Skriftställaren anser att det ska ändras i 
kompendiet och en ny version ska skickas ut till berörda domare. 
 
DK konstaterar att kompendiet är framtaget av rasklubben och eventuella ändringar 
ska gå genom dem. Därefter lades skrivelsen till handlingarna utan åtgärd. 
 
 
b) Lista över raskompendium och exteriördomarkonferenser 
Meddelades att raskompendium för chesapeake bay retriever, curly coated retriever, 
flatcoated retriever, golden retriever samt nova scotia duck tolling retriever är 
godkända och att därför kan bidraget om 3 000 kr betalas ut till klubbarna, när de 
meddelat sitt kontonummer. 
 
Vidare diskuterades att engagera personer utanför DK att granska raskompendier då 
det tidvis är många kompendier som ska granskas samtidigt. 
 
Uppdrogs till Karl-Erik Johansson att kontakta Svenska Dvärgshundsklubben för att 
höra hur de ligger till i arbetet med sin exteriördomarkonferens 14 – 15 november 
2015. 
 
 
§74 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) 
En skrivelse fanns från en domare som anser att dennes bedömning av basset hound 
har blivit ifrågasatt genom ett felaktigt förfarande. Skrivelsen är även ställd till CS. 
 
Ordföranden informerade från CS möte i augusti 2015 gällande skrivelsen. CS vill 
poängtera att ingen anmälan har gjorts mot domaren utan att en dialog ska föras vid 
händelser av denna typ. Vidare ska ett mindre formellt brev tas fram och det ska finnas 
både på svenska och engelska. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
§75 Övriga skrivelser 
Inga övriga skrivelser fanns. 
 
 
§76 Redovisning av DK/VU 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
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- godkänna genomförd utbildning för Ann-Christin Johansson i grupp 3 i 

gruppallroundutbildningen, dock ska hon döma flera av raserna innan hon kan 
utnämnas till gruppallrounddomare för grupp 3. 

- Sarah Häggkvist beviljas dispens för att döma 1 st foxhound, vid Dalarnas 
Stövarklubbs utställning i Rättvik den 8 augusti 2015 trots att auktorisation 
saknas för rasen. 

- auktorisera Torbjörn Skaar som gruppallrounder för grupp 2 och 3 efter 
slutförd utbildning enligt särskilda utbildningsplanen i allroundutbildningen. 

- Petra Högberg beviljas dispens för att döma 1 st (ev. 2st) american foxhound, 
vid Svenska Stövarklubbs utställning i Junsele den 2 augusti 2015 trots att 
auktorisation saknas för rasen. 

- Ann Carlström beviljas dispens för att döma finsk spets vid utställningen Sydney 
Royal i Australien i mars 2016. 

- anordna en examination på raserna smålandssövare och siberian husky för 
Torbjörn Skaar, Benny Blid von Schedvin samt Ewa Nielsen. 

- auktorisera Benny Blid von Schedvin som gruppallrounder för grupp 6 och 9 
efter slutförd utbildning enligt särskilda utbildningsplanen i 
allroundutbildningen. 

- tillstyrka Maritha Östlund-Holmstens ansökan om att få utöka sitt rasregister 
med border collie. 

- godkänna genomförd utbildning för Mats Jonsson i grupp 8 i 
gruppallroundutbildningen, dock ska han döma flera av raserna innan han kan 
utnämnas till gruppallrounddomare för grupp 8. 

- avslå ansökan från Rune Brunberg Johansen om dispens i förväg för att döma 
raser han ännu inte är auktoriserad för vid Norsk Spaniel Klubs utställning i 
Bergen våren 2016. 

- avslå ansökan om dispens i efterhand från Anne-Chaterine Edoff och Gunilla 
Skallman att få tjänstgöra samtidigt som aspiranter i ringen. 
Aspiranttjänstgöringarna på volpino italiano i Borås kommer därför inte att 
räknas. 

 
 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Gunilla Albrigtsen coton de tuléar 
 griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon 
 
Carina Andersson Rapp vit herdehund 
 
John Sigve Berg pyrenéerhund 
 basenji 
 mexikansk nakenhund (liten / mellan / stor) 
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Christina Bjerstedt-Ohlsson västgötaspets 
 
Helene Björkman nova scotia duck tolling retriever 
 perro de agua espanol 
 
Benny Blidh von Schedvin akita 
 petit basset griffon vendéen 
 fransk bulldogg 
 shih tzu 
 rhodesian ridgeback 
 
Bengt-Åke Bogren skotsk hjorthund 
 
Margaretha Carlsson rysk-europeisk lajka 
 västsibirisk lajka 
 
Christina Daniels keeshond 
 pomeranian 
 petit basset griffon vendéen 
 lagotto romagnolo 
 perro de agua espanol 
 
Jan-Erik Ek amerikansk cocker spaniel 
 cocker spaniel 
 chesapeake bay retriever 
 curly coated retriever 
 nova scotia duck tolling retriever 
 
Nicklas Eriksson amerikansk cocker spaniel 
 
Morgan Granander affenpinscher 
 norwichterrier 
 tibetansk terrier 
 
Börje Johansson gordonsetter 
 irländsk röd och vit setter 
 breton 
 
Theres Johansson beagle 
 irländsk vattenspaniel 
 
Mats Jonsson clumber spaniel 
 cocker spaniel 
 lagotto romagnolo 
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 nederlandse kooikerhondje 
 portugisisk vattenhund 
 
Eva Jönsson welsh springer spaniel 
 
Charlotte Laning Vrethammar shetland sheepdog 
 bichon frisé 
 chinese crested dog 
 
Ray Lindholm pudel (dvärg/mellan/stor/toy) 
 
Ambjörn Lindqvist västgötaspets 
 
Bertil Lundgren schweiziska stövare (berner/jura/luzern/schwyzer) 
 russkaja gontjaja 
 smålandsstövare 
  
Anna-Lena Munkvall kerry blue terrier 
 släthårig foxterrier 
Jens Myrman broholmer 
 rysk svart terrier 
 
Eva Nielsen blodhund 
 gotlandsstövare 

schweiziska stövare 
(berner/jura/luzerner/schwyzer) 

 bosanki ostrodlaki gonic-barak 
 griffon fauve de bretagne 
 basset artesien normand 
 
Susanne Nilsson finsk lapphund 
 lapsk vallhund 
 svensk lapphund 
 
Sara Nordin lagotto romagnolo 
 perro de agua espanol 
 
Joakim Ohlsson bostonterrier 
 
Patric Ragnarson tax 
 
Charlott Sandberg australian shepherd 
 
Torbjörn Skaar australian shepherd 
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 briard 
 welsh corgi cardigan 
 engelsk bulldogg 
 bedlingtonterrier 
 cairnterrier 
 basset hound 
 irländsk röd setter 
 stabyhoun 
 cocker spaniel 
 engelsk springer spaniel 
 
Gunilla Skallman mexikansk nakenhund 
 norsk buhund 
 perro sin pelo del peru (grande/médio/pequeno) 
 siberian husky 
 västgötaspets 
 akita 
 
Jan Törnblom fransk bulldogg 
Annica Uppström borzoi 
 irländsk varghund 
 italiensk vinthund 
 faraohund 
 
Anna Uthorn lancashire heeler 
 norsk lundehund 
 shiba 
 
Maritha Östlund Holmsten bostonterrier 
 fransk bulldogg 
 tibetanska spaniel 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Johnny Andersson pudel (samtliga storlekar) 
 
Åsa Andersson bearded collie 
 old english sheepdog 
 newfoundlandshund 
 cocker spaniel 
 
Benny Blidh von Schedvin siberian husky 
 dalmatiner 
 bichon frisé 
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 cavalier king charles spaniel 
 pekingese 
 
Anne-Chaterine Edoff eurasier 
 keeshond 
 lapsk vallhund 
 rysk-europeisk lajka 
 
Svante Frisk tax (samtliga varianter) 
 
Morgan Granander dvärgpinscher 
 pinscher 
 
Ann-Christin Johansson collie (korth + långh) 
 leonberger 
 bullterrier/miniatyrbullterrier 
 
Martin Johansson old english sheepdog 
 vit herdehund 
Theres Johansson tibetansk spaniel 
 
Charlotte Laning Vrethammar papillon/phalène 
 
Eva Liljekvist Borg saluki 
 whippet 
 
Ambjörn Lindqvist american akita 
 
Bertil Lundgren dunkerstövare 
 haldenstövare 
 hygenstövare 
 
Nina Lönner Andersson tibetansk terrier 
 
Lisa Molin bearded collie 
 
Eva Nielsen smålandsstövare 
 
Torbjörn Skaar siberian husky 
 
Elisabeth Spillman papillon/phalène 
 
Sonny Ström mops 
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Annica Uppström rysk-europeisk lajka 
 
Anna Uthorn pomeranian 
 cavalier king charles spaniel 
 tibetansk spaniel 
 
Monica Vikner Stafberg bichon frisé 
 bichon havanais 
 bolognese 
 papillon/phalène 
 
Anita Whitmarsh papillon/phalène 
 
Maritha Östlund Holmsten shetland sheepdog 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Åsa Thunqvist berger des pyrenées (à poil long + à face rase) 
 polski owczarek nizinny 
Maria Ullman Hierner whippet 
 
 
§77 Ledamöternas uppdrag 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs: 
 
Nr 1/2010 
§ 16 Ta fram en power point av Monica Stavenborns material till Anatomi och 

bedömningskursen. 
 

Uppdraget slutfört och power pointen användes på kursen den 4 – 6 
september 2015. 

 
Nr 3/2015 
§ 51 b Skicka förfrågan till domare om honnörsdomarskap alternativt 

avauktorisering. 
 
 Brev har skickats till tio domare med information om att de inte dömt de 

senaste fem åren. Två domare kvarstår som exteriördomare då dessa vill 
fortsätta med exteriörbeskrivningar. Anita Lindroos har begärt 
avauktorisation och DK tackar henne för hennes väl utförda 
domargärning under många år. Björn Larsson avauktoriseras då han inte 
meddelat något annat trots påminnelse. Det framgår tydligt i det brev 
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han erhållit att avauktorisation kommer att föreslås CS om han inte 
ansöker om honnörsdomarskap före den 9 september 2015. DK tackar 
även honom för hans väl genomförda domargärning genom åren. 

 Owe Buchmann, Gunilla Gonon-Sabelström, Ing-Marie Hagelin, Assar 
Jakobsson, Sven Månsson och Ulla Tjus önskar få bli Honnörsdomare. DK 
tackar dem för sina väl utförda domargärningar under många år och 
välkomnar dem som Honnörsdomare. 

 
§ 51 c Meddela en domare som flyttat till Spanien 2012 att denne kommer att 

avföras som svensk domare i november 2015 enligt FCIs reglemente. 
 
 Domaren har inte kunnat meddelas då ingen av de adresser han uppgett 

eller e-postadress fungerar. Domaren kommer trots det att avföras från 
den svenska domarlistan i november 2015. Det är domarens ansvar att 
ansöka om flytt av sin auktorisation hos det nya hemlandets kennelklubb. 

 
§ 51 e Kontakta Svenska Pudelklubben beträffande domare som förtärt alkohol i 

ringen. 
 
 Klubben har per telefon redogjort för händelsen vid sin utställning. 

Yttrande har inte kunnat tas in då aktuell domare inte går att nå p g a de 
kontaktuppgifter han uppgivit inte fungerar. 

 
§ 56 Begära in yttrande från två serbiska domare boende i Sverige. 
 
 Yttrande har kommit in från en av domarna. DK beslutade att skicka 

frågan vidare till CS med förslag om att skicka ärendet till FCI för 
eventuell åtgärd. 

 Uppdrogs till ordförande att informera NKU/AU på deras möte den 25 
september 2015. 

 
§ 57 Samordna datum för UtstK och DKs gemensamma möte 2016. 
 
 Mötet är beslutat till den 30 – 31 mars 2016. 
 
 
§78 Information från DK och kansli 
a) Ordföranden 
Ordföranden rapporterade från CS möte i augusti 2015 i frågor som berör DK. 
 
Ledamöterna noterade informationen. 
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b) Ledamöterna 
Nina Karlsdotter redogjorde för en fråga från en av deltagarna vid ”Anatomi och 
bedömningskursen” den 4 – 6 september 2015. Deltagaren har ställt frågan om hon 
kan skriva Centralprovet under andra premisser än den 17 oktober då hon är på 
uppdrag utomlands vid just det tillfället. 
 
DK beslutade att avslå förfrågan. 
 
Karl-Erik Johansson tog upp frågan angående en översyn av examinatorer. 
 
Uppdrogs till Karl-Erik Johansson att se över frågan och återkomma med ett förslag på 
hur det bör se ut till nästa möte. 
 
Kenneth Eliasson rapporterade att den planerade filminspelningen som han 
rapporterade om vid förra mötet nu är i hamn. Arbetsgruppen för framtida 
domarkonferenser har konstaterat att den här typen av underlag skulle fungera 
mycket väl som ett komplement till de traditionella domarkonferenserna. 
 
 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
Kjell Svensson informerade om SKKs ställningstagande rörande FCIs beslut att ge Kina 
värdskapet för World Dog Show 2019. 
 
Vidare informerade Kjell Svensson om ”Statement from the European Section’s 
General Assembly regarding the future of the FCI” som skickats ut efter 
Europasektionens möte i Oslo i samband med European Dog Show i Norge. 
Förhoppningsvis kommer det att leda till en positiv utveckling om besluten genomförs.  
 
European Dog Show 2019 kommer att gå i Österrike. 
 
Slutligen ville Kjell Svensson slå ett slag för SKK Play för uppfödare där första temat är 
”DNA-tester – värdefulla eller vilseledande” som har premiär på skk.se den 17 
september 2015. 
 
 
d) Sekreteraren 
Sekreteraren informerade att DK fått ett raskompendium för drentsche patrijshond på 
engelska från Svenska Drentsche Patrijshondklubben.  
 
DK konstaterar att ett godkänt raskompendium finns från 2010 för rasen men ser 
mycket positivt på klubbens erbjudande om att använda det engelska kompendiet som 
komplettering i utbildningen av domare. Dock behöver DK granska kompendiet innan 
det används. 
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DK beslutade att fråga Ann Carlström om hon kan granska kompendiet. 
 
 
e) Utbildningsavdelningen 
Ulrika Henriksson rapporterade om examinationen på siberian husky och 
smålandsstövare kommer genomfördes på Dingles Naturbruksgymnasium den 26 
augusti 2016. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
§79 Resultatrapport 
Resultatrapport för juli 2015 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
 
§80 Protokoll/Protokollsutdrag/Information 
a)  Fédération Cynologique Internationale (FCI) 
För kännedom fanns cirkulär; 

- 40/2015, med information från The China Kennel Union att Senxiang (Andy) 
Hsieh har uteslutits som medlem fr o m 10 mars 2015. 

- 43/2015, med information från The Asociacíon Canófila Salvadoreña att 
Francisco Agustin Escoto uteslutits som medlem fr o m 5 maj 2015. 

- 46/2015, med information om att FCI General Committee’s vid sitt möte i 
Milano i juni 2015 beslöt att revidera de grundläggande kraven för att en hund 
ska vara berättigad att erövra de olika FCI certen (CACIB, CACIT, CACITR, CACIL, 
CACIAG och CACIOB) samt FCIs internationella champion titlar. 

- 47/2015, med information från The Club Canino de Panamá (CCP) att The 
Kennel Club Panamá inte är erkänd av CCP och därför heller inte erkänd av FCI. 

- 48/2015, med information att The Kinoloska zveza Slovenije/Cynological 
Association of Slovenia (KZS) återkallat domaren Blaz Kavcic auktorisation. Han 
är därför inte längre tillåten att döma vid några nationella eller internationella 
hundutställningar. 

- 53/2015, med information från FCI att de inte har något samarbete med the 
Alianz Canine Worldwide (A.C.W.). 

 
 
För kännedom fanns; 

- Main Decisions från FCI General Committee 18 - 19 mars 2015 i Thuin, Belgien 
- Protokoll från FCI General Committee 18 - 19 mars 2015 i Thuin, Belgien 
- Snabbrapport FCI Generalförsamling 8-9 juni 2015 i Milano, Italien 
- Main Decisions från FCI General Assembly, 8 – 9 juni 2015 i Milano, Italien 
- Protokoll från FCI General Assembly, 8-9 juni 2015 i Milano, Italien 
- Protokoll från FCI General Committee, 29 - 30 juli i Bryssel 

https://sites.google.com/a/skk.se/dk/moeten/2015/meeting-4-2015/goog_597998972
https://sites.google.com/a/skk.se/dk/moeten/2015/meeting-4-2015/goog_597998972
https://sites.google.com/a/skk.se/dk/moeten/2015/meeting-4-2015/goog_2043635085
https://sites.google.com/a/skk.se/dk/moeten/2015/meeting-4-2015/goog_2043635085
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjdiNDJmNzczNDcwMzYyMDI
https://sites.google.com/a/skk.se/dk/moeten/2015/meeting-4-2015/goog_820114929
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjFjZjAyMTFjZTU5MDUxMQ
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjcyMDlmYThkMWZiZjhlMTE


  
SKK/DK nr 4-2015 

2015-09-09 
Sida 21/22 

 
 

 
 

- Lista över internationella utställningar 2016 
- Lista över internationella utställningar 2017 

 
 
b)  Nordisk Kennel Union (NKU) 
Ordföranden informerade att NKU/AU har sammanträde på SKKs kansli den 24 
september 2015. 
 
 
c)  Centralstyrelsen (CS) 
Fanns protokollsutdrag från CS möte 16 april 2015; 
§ 58, där CS konstaterar att det finns olika sätt för domare att hantera sin fortbildning 
men att det kostar pengar. DK får i uppgift att diskutera detta med de personer som 
kommer att utbilda sig till allrounddomare. 
§ 63 c, där CS beslutade i enlighet med DK/VUs förslag. SKK välkomnar Hans Almgren 
som allrounddomare. 
§ 63 d, CS - uppdrag - framtidens allrounddomare, Mats Stenmark redovisade 
arbetsgruppens rapport. 
CS tackade för rapporten och beslutade att godkänna densamma för implementering. 
DK uppdrogs att informera Svenska Domarföreningen t ex genom att rapporten kan 
publiceras i deras medlemstidning. 
 
Protokoll fanns från CS sammanträde den 3 – 4 juni 2015. 
DK noterade ett förslag från CS beträffande arbetsgruppen för Framtidens 
exteriördomarkonferenser rapport till CS. CS föreslår att information om vad man som 
deltagare på en konferens kan förvänta sig i form av information, kost, logi och annat 
som tillhör en domarkonferens. 
Därefter lades protokollet till handlingarna. 
 
 
d)  Utställningskommittén (UtstK) 
Protokoll fanns från UtstK sammanträde den 8 juni 2015. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentar. 
 
 
e)  Kommittén för hundars mentalitet (KHM) 
Protokoll fanns från KHMs sammanträde den 26 maj 2015. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentar. 
 
e)  Arbetsgruppen för standardfrågor (AG Standard) 
Protokoll fanns från AG Standards sammanträde den 17 mars 2015. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentar. 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjE2OTQ3NjVlZDljYzUwYTM
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4Ojc5NmMxZmY0YTVlZWM3YzE


  
SKK/DK nr 4-2015 

2015-09-09 
Sida 22/22 

 
 

 
 
 
§81 Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 
 
 
§82 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

samt ärenden som ska publiceras på webben. 
Beslutades att §72 a samt §77 möte 3-2015 §56 inte får offentliggöras innan 
protokollet är justerat.  
 
 
§83 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade alla för ett bra möte och förklarade det därefter för avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Mats Stenmark   Kenneth Eliasson 
Ordförande    Ledamot 
 
 
 
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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