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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens domarkommitté onsdag 
2018-09-12. 
 

Närvarande:  

Thomas Uneholt (ordf.), Kurt Nilsson (vice ordf.), Karl-Erik Johansson, Nina Karlsdotter, 
Kjell Lindström, Anna Uthorn 

Adjungerade: 

Kjell Svensson (Tävlings- och utbildningschef) deltog inte vid § 61 - 68, Ulrika 
Henriksson (Utbildningsavdelningen) 

Anmält förhinder:  

Johan Andersson, Marie Gadolin 

Protokoll 

Johanna Anderkrans 
 
§61 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§62 Val av justerare 
Kurt Nilsson valdes tillsammans med ordföranden att justera dagens protokoll. 
 
§63 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
§64 Föregående protokoll 
SKK/DK 3-2018 § 53 c) sista stycket:  
DK önskar göra ett förtydligande: uppdraget gäller att tidigt finna framtida potentiella 
allrounders och inte nödvändigtvis yngre personer, ordet yngre stryks från stycket. 
 
Med ovanstående justering godkändes DKs protokoll nr 3-2018 och lades till 
handlingarna. 
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§65 Resultatrapportering 
Resultatrapporten för juli 2018 granskades och lades därefter till handlingarna. 
 
§66 Domarkonferenser 

a) Ansökan om domarkonferens 2021 
Som underlag för beslut om domarkonferenser 2021 fanns en lista över vilka raser som 
haft/ska ha exteriördomarkonferens mellan åren 1994-2019. 
Ansökan om att få arrangera bidragsberättigad exteriördomarkonferens 2021 fanns 
från nio specialklubbar, där några ansöker om gemensamt arrangemang. 
 
DK beslutade att; 
 bevilja Svenska Älghundklubbens (SÄK) ansökan om att arrangera 

bidragsberättigad exteriördomarkonferens den 27-28 februari 2021.  
Följande raser kommer behandlas under konferensen: 
- jämthund 
- svensk vit älghund 
- hälleforshund 
- norsk älghund grå och svart (administreras av Norska Älghundklubben) 
- östsibirisk laika (administreras av Finska Älghundklubben) 
- västsibirisk laika (administreras av Finska Älghundklubben) 
- rysk-europeisk laika (administreras av Finska Älghundklubben) 
- karelsk björnhund (administreras av Finska Älghundklubben) 

DK önskar mer information om konferensens upplägg i och med samarbetet med 
Norge och Finland till DK möte nr 5-2018, 23 oktober. Kjell Lindström utsågs till 
kontaktperson. 
 
 bevilja Svenska Gårds- och Vallhundsklubbens (SGVK) ansökan om att arrangera 

bidragsberättigad exteriördomarkonferens 2021. 
Följande raser kommer behandlas under konferensen: 
- bergamasco 
- berger des pyrénées à poil long/face rase 
- cao da serra de aires 
- dansk-svensk gårdshund 
- gos d’atura catala 
- old english sheepdog 
- polski owczarek nizinny 
- schapendoes 
- schipperke 

DK önskar att klubben kommer med förslag på nytt datum för konferensen till DK möte 
nr 5-2018, 23 oktober. 
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 bevilja Svenska Pudelklubben (SPK), Specialklubben för Shih Tzu (SST), Svenska 

Specialklubb för Tibetansk Spaniel (SSTS) och Svensk Specialklubb för de 
Tibetanska raserna (SvKTR) ansökan om att arrangera bidragsberättigad 
exteriördomarkonferens den 16-17 oktober 2021. 
Följande raser kommer behandlas under konferensen: 
- pudel 
- shih tzu 
- tibetansk spaniel 
- lhasa apso 
- tibetansk terrier 
- tibetansk mastiff 

 
Arbetsgruppen för Exteriör Sundhet tillfrågas för att ta fram granskare av 
domarkompendier åt de SRD berörda raserna.  
 
Uppdrogs till arbetsgruppen för traditionella exteriördomarkonferenser att utse 
kontaktpersoner för resterande planerade exteriördomarkonferenser 2021.  
 
Granskare av domarkompendierna utses på DK möte nr 5-2018, 23 oktober. 
 

b) Minidomarkonferens shar pei 
Nina Karlsdotter informerade om det pågående arbetet med konferensen. 
Konferensen kommer äga rum eftermiddagen den 5 januari 2019 i samband med My 
Dog i Göteborg. Presentatör kommer vara Karin Ögren. 
 
Uppdrogs till kansliet att gå ut med information till domare om konferensen. 
 
§67 Domarkompendier 

a) Lista över domarkompendier 
För kännedom fanns lista över de domarkompendier som för tillfället granskas samt de 
domarkonferenser som ska genomföras med tillhörande domarkompendier. 
 
Informerades om att raskompendium för dalmatiner är godkänt och därmed kan 
bidraget om 3 000 kr betalas ut till klubben. 
 

b) Uppdaterad ’Checklista för granskare av domarkompendier för exteriördomare’ 
Under DKs möte 2-2018, § 28 b), uppdrogs det till Nina Karlsdotter och Kurt Nilsson att 
komplettera checklistan. Det färdigställda dokumentet presenterades på mötet. 
 
Uppdraget förklarades genomfört och dokumentet kommer publiceras på SKKs 
hemsida. 
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§68 Domarfrågor 

a) Domares uppdrag, bedömning och uppförande 
- En skrivelse fanns från Svenska Dreverklubben angående diskvalificerande mått på 
drevrar som inte erhållit Disqualified på Dreverklubbens utställning 2018-05-13. 
 
DK tog del av kritiker samt domarens yttrande. Ärendet sågs över tillsammans med 
standarden för drever och ingen vidare åtgärd tas gällande domaren. DK beslutade att 
lämna över ärendet till UtstK för att ta beslut kring resultaten. 
 
- En skrivelse fanns från en utställare vid Södermanlands Kennelklubbs utställning  
2018-08-18 gällande en utländsk domares uppförande i ringen och bedömning av hund 
med avsaknad av kroppsdel. 
 
DK tog del av ringsekreterarnas yttranden. DK beklagar att utställaren upplevt 
uppförandet som beskrivet. Angående bedömningen vill DK hänvisa till domarens fria 
skön, det är upp till domaren hur mycket hänsyn de vill ta till avsaknad av kroppsdel. 
Ärendet lades därefter till handlingarna. 
 
- Skrivelse fanns från utställare vid Hallands Kennelklubbs utställning 2018-07-06 
gällande en domares uppförande mot utställaren. 
 
DK tog del av ringsekreterarnas och domarens yttranden och ser inte att det finns 
någon grund för åtgärd gällande domarens uppförande. Därefter lades skrivelsen till 
handlingarna. 
 
- Ett ärende som skickats från UtstK 4-2018, § 73 i), för DK att se över domarens del i 
ärendet. 
 
DK tog del av UtstK protokollsutdrag samt skrivelsen från utställare och beslutade att 
meddela domaren om felet som har begåtts. 
 
- För kännedom har Hans Almgren skickat in information om att han som 
reservdomare fått ersätta en domare i Askersund och döma staffordshire bullterrier.   
 
DK tackade för informationen. 
 

b) Domarens återbud till uppdrag 
En skrivelse fanns från Svenska Spaniel och Retrieverklubben Norrbotten gällande en 
domares sena återbud till uppdrag. 
 
DK diskuterade ärendet ingående och önskar som alltid att det ska finnas en god dialog 
mellan klubb och domare där båda parter ska vara måna om att informera om 
eventuella förändringar i god tid. Gällande detta specifika ärende anser DK att det är 
svårt att förutse sjukdomsbilden. Ärendet lades därefter till handlingarna. 
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c) Bestyrelserapporter 
Det fanns bestyrelserapporter från länsklubbarnas utställningar för eventuella 
åtgärder. 
 
Uppsala Läns Kennelklubb - Gimo - 2017-09-09—10 
Notering som inte behöver hanteras av DK.  
 
Västmanlands Kennelklubb – Västerås - 2018-04-28—29 
Noteringar som inte behöver hanteras av DK.  
 
Skaraborgs Kennelklubb – Lidköping - 2018-05-12—13 
Fanns en notering gällande en utställare som hade synpunkter på varför en domare 
delade ut Disqualified. Bestyrelsen informerade utställaren om möjligheten till att 
lämna in en protest.  
 
DK noterade informationen. 
 
Södra Norrbottens Kennelklubb – Piteå - 2018-05-26—27 
Bestyrelsen har noterat att det misstänks ha begåtts ett fel vid mätningen av en 
breton. DK har mottagit en skrivelse med bildmaterial från utställaren angående 
händelsen.  
 
DK kan genom bildmaterialet se att mätstickan var felvänd vid mätningen. Det 
beslutades att lämna ärendet vidare till Utställningskommittén för beslut gällande 
resultatet.  
 
Uppsala Läns Kennelklubb – Gimo - 2018-05-26—27 
Noteringar som inte behöver hanteras av DK.  
 
Östergötlands Kennelklubb – Norrköping - 2018-06-02—03 
Fanns en notering gällande en utställare som hade synpunkter på en domares 
bedömningshastighet. Bestyrelsen hanterade ärendet på plats. 
 
DK noterade informationen. 
 
Norra Älvsborgs Kennelklubb - Vänersborg - 2018-06-09—10 
För kännedom har bestyrelsen noterat att en domare ändrat pris på en hund under 
konkurrensbedömningen. 
 
DK tackar för informationen och lägger det till handlingarna. 
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Dalarnas Kennelklubb – Leksand - 2018-06-09--10 
Noteringar fanns kring hur en domare genomförde sin bedömning. 
 
DK tog del av domarens yttrande och diskuterade ärendet. På grund av tidigare 
ärenden involverande samma domare beslutades att en av DKs ledamöter ska ha ett 
personligt samtal med domaren. 
 
Västerbottens Kennelklubb – Vännäs - 2018-06-16--17 
Notering som inte behöver hanteras av DK.  
 
Norra Norrbottens Kennelklubb – Gällivare - 2018-06-29—30 
Notering fanns där bestyrelsen informerade om att ett antal domare blivit strandade i 
München 2018-06-29. Problemet löstes genom att fördela om raserna på befintliga 
domare. 
 
DK tackade för informationen. 
 
Hälsinglands Kennelklubb – Alfta - 2018-06-30—07-01 
Notering som inte behöver hanteras av DK.  
 
Södra Älvsborgs Kennelklubb – Borås - 2018-06-30—07-01 
Notering som inte behöver hanteras av DK.  
 
Hallands Kennelklubb – Tvååker - 2018-07-06 
Innehöll inga noteringar. 
 
Hallands Kennelklubb – Tvååker - 2018-07-07 
Notering som inte behöver hanteras av DK.  
 
Södra Norrbottens Kennelklubb – Piteå - 2018-07-14--15 
Innehöll inga noteringar. 
 
Wästmanlands Kennelklubb – Västerås - 2018-07-21--22 
Notering fanns i en bilaga kring en utställares, som också är domare, beteende mot 
domaren som dömde i ringen. 
 
DK tog del av bilagan samt yttrande från domaren och diskuterade ärendet. Då 
domaren som dömde förklarade att händelsen hanterats på plats och önskar inte att 
ärendet tas vidare lades ärendet till handlingarna. 
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Värmlands Kennelklubb – Ransäter - 2018-07-28—29 
Notering fanns gällande en domarelevs agerande i samband med utställningen. 
 
DK tog del av bestyrelsens bilaga samt domarelevens yttrande. DK informerades om 
att domarelevens mentor har talat med domareleven om händelsens allvar, därmed 
ansåg DK att ärendet var hanterat och lades till handlingarna. 
 
I bestyrelserapporten fanns ytterligare bilaga från Sveriges Hundungdom gällande en 
av årets godkända preparanders beteende vid sidan av ringen under bedömningen av 
junior handling. 
 
DK tog del av skrivelsen samt yttrande från preparanden och diskuterade ärendet. DKs 
ordförande har talat med preparanden och därmed ansåg DK att ärendet var hanterat 
och lades till handlingarna. 
 
Stockholms Kennelklubb – Märsta - 2018-08-04--05 
Bestyrelsen har gjort noteringar kring en utländsk domares beteende under 
utställningen. Ärendet hanterades av bestyrelsen på plats. 
 
DK tackar för informationen. 
 
Jämtland/Härjedalens Kennelklubb - Svenstavik - 2018-08-04--05 
Notering som inte behöver hanteras av DK.  
 
Örebro Läns Kennelklubb – Askersund - 2018-08-11--12 
En notering fanns gällande en domares hantering av hundar. 
 
DK tog del av yttranden från domaren samt ringsekreterarna som arbetade i ringen. DK 
diskuterade ärendet och ser ingen grund i att ta ärendet vidare. Ärendet lades sedan 
till handlingarna. 
 
Blekinge Kennelklubb - Ronneby - 2018-08-11--12 
Notering fanns kring en domares prissättning av hund. Bestyrelsen hanterade 
händelsen på plats. 
 
DK tackade för informationen. 
 
Norra Norrbottens Kennelklubb – Överkalix - 2018-08-18--19 
Innehöll inga noteringar. 
 
Östergötlands Kennelklubb – Norrköping - 2018-08-18--19 
Bestyrelsen har bifogat två skrivelser från utställare med olika raser angående en 
domares hantering av hundarna. Bildmaterial fanns att tillgå som visade en av 
händelserna. 
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DK tog del av yttranden från domare, ringsekreterarna som arbetade i ringen samt från 
en passiv elev vid ringen. DK diskuterade ärendet ingående och anser att domare alltid 
bör arbeta för att inte överraska hundar under bedömning. Därmed läggs ärendet till 
handlingarna. 
 
Södermanlands Kennelklubb – Eskilstuna - 2018-08-18--19 
Innehöll inga noteringar. 
 
Västra Kennelklubben – Ljungskile - 2018-08-25--26 
Bestyrelsen har noterat de flyttningar av raser som fick göras då en domare anmält sig 
sjuk. 
 
DK tackade för informationen. 
 
Gotlands Kennelklubb – Visby - 2018-08-25--26 
Notering som inte behöver hanteras av DK.  
 
Det fanns bestyrelserapporter från en rasklubbs utställning för eventuella åtgärder. 
 
Ras och Avelsföreningen för Cane Corso – Lidköping - 2018-05-13 
Notering fanns gällande en domares bedömning av bett på hundar. 
 
DK diskuterade ärendet. SKKs kansli har varit i kontakt med domaren som nu vet att fel 
bedömning har gjorts och ärendet överlåts till UtstK för beslut gällande de registrerade 
resultaten. 
 
§69 Ansökningar 

a) Gruppallroundauktorisation 
Ansökan fanns från Helena Peterzéns beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 3. 
 
DK beslutade att godkänna ansökan gällande grupp 3. 
 
Ansökan fanns från Johan Andersson beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 
1. 
 
DK beslutade att godkänna ansökan gällande grupp 1. 
 
Ansökan fanns från Johnny Andersson beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 9. 
 
DK beslutade att godkänna ansökan gällande grupp 9. 
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Ansökan fanns från Mikael Nilsson beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 
10. 
 
DK beslutade att godkänna ansökan gällande grupp 10. 
 
Ansökan fanns från Mats Jonsson beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 5 
och 8. 
 
DK beslutade att godkänna ansökan gällande grupp 5 och 8. 
 
Ansökan fanns från Annica Uppström beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 5. 
 
DK beslutade att avslå ansökan gällande grupp 5. 
 

b) Följdauktorisation 
Ansökan fanns från Sonny Ström beträffande följdauktorisation för rasen american 
eskimo dog. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 

c) Återauktorisation 
Enligt önskemål via protokollsutdrag från SKK/CS möte 4-2018, § 104 b) beslutades att 
utse Eva Liljekvist Borg till mentor för den återauktoriserade domaren Jan Herngren. 
Fullständigt protokollsutdrag finns under § 77 c), SKK/DK 4-2018. 
 
§70 Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet 

a) Minnesanteckningar från arbetsgruppens möte  
För godkännande fanns minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte 22 maj 2018. 
 
DK godkände minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte. 
 
För kännedom är Kurt Nilsson vald att granska domarkompendiet för blodhund 
tillsammans med Nina Karlsdotter. 
 
Kurt Nilsson informerade om höjdpunkterna från arbetsgruppens senaste möte som 
hölls i september. 
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b) Skrivelse angående förslag till förändring av SRD-genomgång 

Förslaget innehöll en önskan om att lägga SRD-genomgången på morgonen samma dag 
som utställningen börjar samt inkludera deltagande på SRD-genomgång som krav i 
domaravtalet. 
 
DK diskuterade förslaget och enades om att det är en bra sak att ta upp på seminariet 
för domar- och utställningsansvariga i länsklubbar 27-28 oktober. 
 

§71 Övriga skrivelser 
a) Skrivelse angående The Kennel Clubs (KC) krav för att döma tysk schäferhund 

Skrivelsen uppmärksammar KCs krav om kompetens för domare på just tysk 
schäferhund. Kompetens som testas genom ett prov på 20 frågor. Materialet frågorna 
är baserade på är 100 sidor regeltext samt film. 
 
DK noterade kraven och tackar så mycket för informationen. 
 
§72 Arbetsgrupper 

a) Arbetsgruppen för ”Utformning av innehållet i distansutbildningar för 
exteriördomare” 

DK informerades om arbetsgruppens senaste möte tillsammans med personal från 
utbildningsavdelningen. Fokus kvarstår på utbildningar gällande de svenska numerärt 
små raserna avsett för domare som redan är igång med grupputbildningar. 
Arbetsgruppen ser också över potentiell utvidgning av användningsområdet för 
utbildningsplattformen. 
 
DK tackade för informationen. 
 

b) Resursgruppen för ”Traditionella exteriördomarkonferenser” 
Inget att rapportera. 
 

c) Arbetsgruppen för ”Alternativa exteriördomarkonferenser” 
Nina Karlsdotter informerade om det pågående arbetet med minidomarkonferensen 
shar pei. Arbetsgruppen ska även planera in ett möte för att se över möjliga framtida 
projekt. 
 
DK tackade för informationen. 
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d) Arbetsgruppen för ”Genomlysning av domarutbildningen” 

Ordföranden informerade om att arbetsgruppen för tillfället arbetar med den 
presentation som ska göras på CS möte 7-8 november.  
 
Uppdrogs till arbetsgruppen att färdigställa presentationen till DKs möte 5-2018 så att 
samtliga ledamöter kan granska presentationen. 
 

e) Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare 
Skrivelse fanns från Norra Älvsborgs Kennelklubb med önskemål om att få en 
motivering till arbetsgruppens beslut. Skrivelse fanns även från Chihuahuaringen 
angående önskemål om motivering samt önskemål om snabbare svarstid. 
 
DK informerar att enligt tidigare beslut ges inte motivering av arbetsgruppens beslut ut 
samt svarstiden kvarstår vid två veckor.  
 
DK diskuterade vikten av att klubbar är tydliga med att CV förfrågan inte är en inbjudan 
för att minimera missförstånd. Diskussionen tas vidare på seminariet för domar- och 
utställningsansvariga i länsklubbar 27-28 oktober. 
 
§73 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildning 
För kännedom fanns en lista över godkända ansökningar om att få genomföra 
utbildning till gruppallrounddomare. 
 
DK noterade informationen. 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 9 har kommit från Cathrin 
L-Westin. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan för grupp 9. Till kontaktperson utsågs Karl-Erik 
Johansson. 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 3 har kommit från Mikael 
Nilsson. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan för grupp 3. Till kontaktperson utsågs Karl-Erik 
Johansson. 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 3 har kommit från 
Charlott Sandberg. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan för grupp 3. Till kontaktperson tillfrågas Dan Ericsson. 
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Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 8 samt grupp 2 har 
kommit från Johan Andersson. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan för grupp 8 och avslå ansökan för grupp 2. Till 
kontaktperson utsågs Kurt Nilsson. 
 

b) Allroundutbildning 
Ordföranden informerade om ett planerat möte med DK/VU och Ulrika Henriksson för 
att diskutera den tidigare inventeringen av framtida potentiella allrounders och se hur 
arbetet ska läggas upp framöver. Resultatet från mötet kommer presentera på DK 
möte 5-2018 för att ses över av samtliga DK ledamöter innan det ska presenteras på CS 
möte i november. 
 
DK tackade för informationen. 
 

c) Preparandkurs 
För kännedom fanns resultatet från 2018 års preparandkurs. 
 
DK noterade utfallet och la det till handlingarna. 
 
Ulrika Henriksson informerade att åtta stycken av årets godkända preparander är nu 
auktoriserade på någon ras. 
 
DK tackade för informationen. 
 
För kännedom fanns en sammanställning över deltagarnas utvärdering av 
preparandkursen. 
 
DK diskuterade utvärderingen och preparandkursens för- och nackdelar. Diskussionen 
kommer tas vidare till erfarenhetsmötet för preparandkursens lärare. 
 

d) Aspirantdomare/Examinatorer 
 

e) Examinationer/Elev- & Aspiranttjänstgöring 
För kännedom fanns halvårsstatistik för examinationer och elev-
/aspiranttjänstgöringar 2018. 
 
DK noterade informationen som därefter lades till handlingarna. 
 
Från Marie Gadolin fanns förslag till förändring av blanketterna ’Utlåtande 
aspiranttjänstgöring’ samt ’Utlåtande elevtjänstgöring’. 
 
Förslagen bordläggs till nästa DK möte där Marie Gadolin närvarar. 
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En skrivelse fanns från en domare med en frågeställning gällande hur domaren ska gå 
vidare med examinationen av papillon då papillon är en av två rasvarianter där 
godkänt på båda rasvarianterna krävs för auktorisation. 
 
DK beslöt att phalène får ligga vilande tills domaren är godkänd på papillon. 
 

f) Avslag – Utökning av rasregister 
Skrivelse från en domare fanns angående Svenska Dvärghundsklubbens motivering 
bakom avslag om utökning av rasregister. 
 
DK diskuterade ärendet och beslutade att bordlägga ärendet till nästa DK möte, 5-
2018. Inväntar AG E-S fortsatta arbete kring ett framtagande av en utbildning av 
examinatorer/aspirantdomare för de brakycefala raserna 
 
En skrivelse från en domare fanns även angående Svenska Polarhundklubbens 
motivering bakom avslag om utökning av rasregister. 
 
DK diskuterade skrivelsen och anser inte att bristen i kommunikation mellan rasklubb 
och specialklubb är en anledning för att avslå ansökan. DK accepterar därför inte 
motiveringen och ber klubben att komma in med ytterligare grunder. Svar önskas 
senast 12 oktober som tas för beslut på DK möte 5-2018. 
 

g) Övrigt 
För kännedom fanns de utskick som gjordes till domare gällande beslutet i § 53 g) 
SKK/DK 3-2018.  
 
DK noterade informationen och lade det till handlingarna. 
 
För kännedom fanns DK/VUs beslut att beslutet gällande numerärt små raser, § 53 g) 
SKK/DK 3-2018, inte gäller retroaktivt. 
 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut. 
 
§74 Redovisning av DK/VU 

a) VU-beslut sedan DKs möte 2018-05-29 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 
- godkänna utbildningsplanen för Åke Cronander inom grupp 3. I och med att 
godkänd utbildningsplan finns fastställd så kan aspiranttjänstgöring och examinationer 
endast göras för raser inom grupp 3. 
- godkänna utbildningsplanen för Catharina Hasselgren inom grupp 3. I och med att 
godkänd utbildningsplan finns fastställd så kan aspiranttjänstgöring och examinationer 
endast göras för raser inom grupp 3. 
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- godkänna utbildningsplanen för Fredrik Nilsson inom grupp 9. I och med att 
godkänd utbildningsplan finns fastställd så kan aspiranttjänstgöring och examinationer 
endast göras för raser inom grupp 9. 
- godkänna utbildningsplanen för Maritha Östlund-Holmsten inom grupp 9. I och med 
att godkänd utbildningsplan finns fastställd så kan aspiranttjänstgöring och 
examinationer endast göras för raser inom grupp 9. 
- godkänna utbildningsplanen för Christina Daniels inom grupp 8. I och med att 
godkänd utbildningsplan finns fastställd så kan aspiranttjänstgöring och 
examinationer endast göras för raser inom grupp 8. 
- godkänna genomförd utbildning av Bengt-Åke Bogren för grupp 6 med tillägget att 
närvarointyg för elitspårprov för viltspårhundar (SvSHK) ska inkomma innan framtida 
auktorisation för gruppen kommer att ges. 
- godkänna genomförd utbildning av Ann-Christin Johansson för grupp 1 med tillägget 
att eftersom närvarointyg vallhundsprov ingick i utbildningsplanen ska dessa 
fullgöras/inkomma innan framtida auktorisation för gruppen kommer ges. 
- godkänna genomförd utbildning av Helena Peterzéns för grupp 3. 
- godkänna genomförd utbildning av Charlotta Mellin för grupp 2. 
- godkänna genomförd utbildning av Marie Gadolin för grupp 3. 
- bevilja Fredrik Nilssons ansökan om gruppallroundutbildning på grupp 9. Till 
kontaktperson utsågs Karl-Erik Johansson. 
- tillstyrka Jesper Andersson följdauktorisation på miniature american shepherd. 
- tillstyrka Per Lundström ansökan om att utöka sitt rasregister med barbet. Kan 
därmed genomföra elev- och aspiranttjänstgöring i ringen alternativt examination 
enligt gällande regler. 
- beslut att inte ge dispens för Martin Johansson att döma grosser schweizer 
sennenhund i Vänersborg 2018-06-10. 
- bevilja dispens för Marina Bengtsson att döma långhårig vorsteh på Södra 
Vorstehklubbens utställning i Hässleholm 2018-05-20. 
 
Ordföranden informerade om att DK/VU kommer ha ett möte för att göra en 
avstämning gällande gruppens pågående arbete. 
 
DK noterade informationen och la det till handlingarna. 
 

b) Redovisning av auktorisationer 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Carina Andersson Rapp tibetansk terrier 
 
Johan Andersson akita 
 american akita 
 portugisisk vattenhund 
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Anna Lena Angeria affenpinscher 
 hälleforshund 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson japansk spets 
 Keeshond 
 
Samuel Carlid bichon havanais 
 lhasa apso 
 malteser 
 russkiy toy (långh + släth) 
 
Margaretha Carlsson tysk schäferhund (normalh + långh) 
 rottweiler 
 
Ann Carlström finsk spets 
 norrbottenspets 
 
Christina Daniels sealyhamterrier 
 
Thomas Eriksson petit basset griffon vendéen 
 
Åsa Fröding landseer 
 perro de agua espanol 
 
Marie Gadolin airedalaeterrier 
 ceskyterrier 
 dandie dinmont terrier 
 irish glen of imaal terrier 
 kerry blue terrier 
 silky terrier 
 släthårig foxterrier 
 strävhårig foxterrier 
 welshterrier 
 
Arvid Göransson bearded collie 
 old english sheepdog 
 pumi 
 
 
Åsa Fröding japansk spets 
 barbet 
 
Catharina Hasselgren jack russell terrier 
 yorkshireterrier 



  
SKK/DK nr 4-2018 

2018-09-12 
Sida 16/25 

 
 

 
 
Henrik Härling portugisisk vattenhund 
 
Petra Högberg                haldenstövare 
 hygenstövare 
 kleiner münsterländer 
 strävhårig vorsteh 
 
Ann-Christin Johansson berger des pyrenées (à face rase + à poil long) 
 briard 
 
Martin Johansson löwchen 
 
Annelie Karlsson australian shepherd 
 
Jens Karlsson nova scotia duck tolling retriever 
 
Sofie Krigholm afghanhund 
 
Jeanett Lemmeke pudel (toy / dvärg / mellan / stor) 
 greyhound 
 
Nina Lönner Andersson affenpinscher 
 
Maria Lönnhammar whippet 
 
Charlotta Mellin broholmer 
 
Lisa Molin basenji 
 chow chow 
 
Fredrik Nilsson basenji 
 japansk spets 
 
Mikael Nilsson ceskyterrier 
 släthårig foxterrier 
 portugisisk vattenhund 
 
Sara Nordin flatcoated retriever 
 
Marie Nylander basset artésien normand 
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Bo Paulsson finsk stövare 
 gotlandsstövare 
 hamiltonstövare 
 russkaja gontjaja 
 schillerstövare 
 smålandsstövare 
 schweiziska stövare 
 (berner/jura/luzerner/schwyzer) 
 
Helena Peterzéns skyeterrier 
 
Karin Sjöholm Östlund sredneasiatskaja ovtjarka 
 keeshond 
 västgötaspets 
 
Gunilla Skallman kleiner münsterländer 
 
Sonny Ström drever 
 sabueso espanol 
 schillerstövare 
 smålandsstövare 
 schweiziska stövare 
 (berner/jura/luzerner/schwyzer) 
 chihuahua (korth + långh) 
 papillon/phalène 
 
Monica Vikner Stafberg dandie dinmont terrier 
 
 
Cathrin L Westin bearded collie 
 leonberger 
 
Auktorisationer genom examination;  
Gunilla Albrigtsen pudel (toy/dvärg/mellan/toy) 
 
Carina Andersson Rapp riesenschnauzer (p/s + sv) 
 
Johan Andersson bichon havanais 
 bolognese 
 
Johnny Andersson irish softcoated wheaten terrier 
 
Tina Angrell amerikansk cocker spaniel 
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Marie Callert chinese crested dog 
 
Ann Carlström samojedhund 
 
 
Åke Cronander  australisk terrier 
 norfolkterrier 
 norwichterrier 
 amerikansk cocker spaniel 
 engelsk springer spaniel 
 
Christina Daniels portugisisk vattenhund 
 
Åsa Fröding leonberger 
 lagotto romagnolo 
 portugisisk vattenhund 
 
Arvid Göransson shetland sheepdog 
 
Ann-Christin Johansson australian shepherd 
 lancashire heeler 
 schapendoes 
 
Martin Johansson portugisisk vattenhund 
 fransk bulldogg 
 mops 
 
Mats Jonsson shetland sheepdog 
 
Jeanett Lemmeke whippet 
 
Tord Lundborg Zaar chinese crested dog 
 
Charlotta Mellin boxer 
 
Lisa Molin japansk spets 
 
Jens Myrman irish softcoated wheaten terrier 
 
Dodo Sandahl bearded collie 
 dansk-svensk gårdshund 
 tax (samtliga storlekar och hårlag) 
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Cathrin L Westin dvärgpinscher 
 schnauzer (p/s + sv) 
 
Anita Whitmarsh australian cattledog 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
Gudrun Brunnström golden retriever 
 
Maria Lindström newfoundlandshund 
 
Pernilla Sandström leonberger 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 

c) DK/VUs uppdrag 
DK/VUs uppdrag att se över framtidens potentiella allrounddomare samt uppföljning 
av materialet från generella domarkonferensen diskuterades. 
 
Ordföranden informerade om att DK/VU ska ha ett möte för att arbeta vidare med 
framtidens potentiella allrounddomare, se § 73 b) även ha ett möte för att arbeta 
vidare med materialet från generella domarkonferensen. DK/VUs arbete ska 
presenteras på DK möte 5-2018. 
 
§75 Ledamöternas uppdrag 

a) Lista över ledamöternas uppdrag 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs: 
 
Nr 2/2018 
§ 28 b)  Uppdrogs till Nina Karlsdotter och Kurt Nilsson att komplettera 
 checklistan. DK beslutade även att instruktionerna för att upprätta ett 
 domarkompendium samt checklistan ska sättas ihop till ett dokument. 
  
 Uppdraget är genomfört, se § 67 b). 
 
Nr 3/2018 
§ 52 f) Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare. 
 Uppdrogs till sekreteraren att föra informationen vidare till gruppens 
 deltagare. 
 
 Gruppens deltagare är nu informerade. 
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§ 53 f)  DK diskuterade därefter klubbars motiveringar för att ge personer avslag. 
 Uppdrogs till sekreteraren att tillskriva berörd klubb att de i framtiden 
 ska tänka på formuleringen av motiveringen. 
 
 Uppdraget är genomfört. 
 
§ 56 a) Uppdrogs till samtliga ledamöter att komma med förslag på viktiga 
 ämnen att ta upp under seminariet för domar- och utställningsansvariga i 
 länsklubbar 27-28 oktober. 
  
 Ämnen togs upp under det gemensamma mötet med UtstK 11 
 september. Sammanställdes i minnesanteckningarna och tas med till 
 seminariet av ordföranden. 
 
 

b) Åke Hedhammars uppdrag, SKK/DK 3-2017 § 58, gällande att ta fram 
utbildningsmaterial  

Åke Hedhammar gavs uppdraget att tillsammans med de berörda klubbarnas utsedda 
rasspecialister ta fram utbildningsmaterial för examinatorer/aspirantdomare för fem 
brakycefala raser på DKs möte 3-2017, § 58. Då uppdraget har dragit ut på tiden 
beslutades att AG E-S tillsammans med Åke Hedhammar arbeta vidare med uppdraget. 
 
§76 Information från DK och kansli 

a) Ordföranden 
Ordföranden informerade om höjdpunkterna från den extra FCI generalförsamling som 
genomfördes i augusti.  
 
DK tackade för informationen. 
 

b) Ledamöterna 
Nina Karlsdotter informerade om att hon ska på NKU möte i Helsingfors gällande 
domarutbildningarna i de olika NKU länderna. Nina ska på mötet presentera hur 
domarutbildningen genomförs i Sverige.  
 
DK tackade för informationen och ser fram emot att höra höjdpunkterna från mötet. 
 

c) Tävlings- och Utbildningschefen 
För kännedom fanns CS beslut att inkludera rasen pekingese i arbetet kring 
samsyn/brakycefala raser. 
 
DK noterade informationen. 
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Kjell Svensson informerade om World Congress For Dog Show Judges som ska hållas i 
Mexiko.  
 
DK diskuterade om de ska skicka en representant, inget beslut togs. 
 

d) Sekreteraren 
Inget att rapportera. 
 

e) Utbildningsavdelningen 
Inget att rapportera. 
 
§77 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från 

a) Federation Cynologique Internationale (FCI) 
För kännedom fanns cirkulär; 
- 31/2018 Filipinernas kennelklubb informerar om att German Shepherd Dog 
Federation of the Philippines är utvisad från Filipinernas kennel klubb. 
- 33/2018 FCI informerar om att de tagit alla steg för att följa GDPR. FCI uppmanar alla 
anslutna klubbar att se till att följa GDPR. 
- 34/2018 Italiens kennelklubb informerar om att domaren Mrs Manola Poggessi har 
blivit avstängd at döma på utställningar under perioden 2018-05-14 – 2019-05-14. 
- 35/2018 Brasiliens kennelklubb informerar om att de har nya kontaktuppgifter. 
- 36/2018 Rysslands kennelklubb informerar om att följande utställningsdomare är 
avstängda från nationella och internationella utställningar; Mr Nikolay Sedykh 2018-
05-29—2021-05-28, Mrs Liudmila Zubkova 2018-05-29-2023-05-28, Mr Aleksandr 
Khachaturyan 2018-05-29—2020-05-28, Mrs Elena Poplavskaya 2018-05-29—2021-05-
28, Mr Alexey Belkin 2018-05-29 och framåt. 
- 37/2018 Bifogat fanns protokollet från FCIs generalkommittés möte 1 mars 2018. 
- 39/2018 Irlands kennelklubb informerar om deras nya epost: sp.irankc@gmail.com 
- 41/2018 FCI informerar att rasen canadian eskimo dog är tillbaka som erkänd ras. 
- 42/2018 Tyska kennelklubben informerar att domaren Mr Wilfried Peper är avstängd 
från att döma från 2018-06-11 tillsvidare. 
- 51/2018 Marockos kennelklubb informerar om deras nya epost: 
sccm1932@gmail.com 
- 52/2018 Israels kennelklubb informerar om deras nya epost: ikc@ikc.org.il 
- 54/2018 Argentinas kennelklubb informerar om att domaren Mr Rodolfo Omar Dori 
har blivit permanent utesluten ur Argentinas kennelklubb som utställningsdomare. 
- 56/2018 Guatemalas kennelklubb informerar om att den nationella rasklubben för 
tysk schäferhund inte längre är ansluten till Guatemalas kennelklubben. 
- 57/2018 Moldaviens kennelklubb informerar om att Mrs Natalia Cernobrovina-
Cazacu och Mr Igor Cazacu har blivit permanent utesluten ur Moldaviens kennelklubb 
som medlemmar och uppfödare. De är inte längre tillåtna att föda upp hundar och 
anmäla eller hantera hundar på internationella utställningar. 
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För kännedom fanns minnesanteckningarna från FCIs domarkommitté möte 2018-02-
24. För kännedom fanns också minnesanteckningarna från FCI domar- och 
utställningskommitté möte 2018-02-25. 
 
För kännedom fanns en sammanfattning med huvudbesluten från FCIs 
generalkommitté möte 2018-05-22—23. 
 
För kännedom fanns ett uttalande från FCI med bakgrunden till att den internationella 
utställningen i Luxemburg ställdes in. 
 
För kännedom fanns en presentation från FCI av FCI youth. 
 
För kännedom fanns information från FCI om att rasen ÇÖBAN KÖPEGI byter namn till 
KANGAL ÇÖBAN KÖPEGI. 

 
För kännedom fanns listor över de internationella utställningarna som är planerade 
2018, 2019, 2020. 
 
DK noterade informationen och lade det till handlingarna. 
 

b) Centralstyrelsen (CS) 
Protokoll fanns från Centralstyrelsens möte nr 3-2018. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 3-2018, 12 och 13 juni 2018. 
§ 66 Presidiefrågor d) 

Formellt beslut om allrounderskap för Eva Liljekvist Borg. Presidiet har beslutat att 
utse Eva Liljekvist Borg till allrounddomare. Bekräftelse har och kommit från FCI på 
utnämningen. 
CS beslutade fastställa presidiets beslut. 
 

DK tog del av protokollet samt protokollsutdraget och DK konstaterar glädjande att Eva 
Liljekvist Borg nu även är internationell allrounddomare. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 3-2018, 12 och 13 juni 2018. 

§ 70 SKK/DK a) 
Protokollsutdrag SKK/DK nr 3-2018. § 53 Domarutbildning. 
DK har beslutat att ändra reglerna avseende vidareutbildning och utökning av 
rasregister. Förslaget innebär att numerärt små raser undantas från regeln om att 
en domare under vidareutbildning får auktoriseras på högst åtta raser per år och 
max tre raser per dag. Numerärt små raser avses en ras som i snitt har tre eller 
färre anmälningar per utställning. 
 
Motsvarande undantag gäller även domare i gruppallrounderprogrammet. 
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Beslutet är lämnat till CS för fastställande. 
 
CS beslutade att fastställa beslutet. 
 

DK tog del av protokollsutdraget. Utskick har gjorts till samtliga domare med 
information kring beslutet. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 3-2018, 12 och 13 juni 2018. 
§ 91 Överläggningsärenden: d) 

”Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte stödjer varandra”.  
Citatet hänvisar till en boktitel där ordet kvinnor kan bytas ut mot domare, 
styrelseledamöter eller andra funktionärsgrupper inom vår organisation. 
… 
CS beslutade att med ovanstående diskussion som utgångspunkt att uppmana 
Svenska Domarföreningen att inom sig diskutera SKKs grundregler punkt 1:2 som 
säger att handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar 
SKK eller dess medlemsorganisationer och inte uttala sig nedsättande i tal eller 
skrift om en funktionär med uppdrag inom SKK. 
Domaretiska reglerna punkt 8: 
Mot en domarkollega ska en domare alltid uppträda korrekt och respektfullt och får 
inte tala nedsättande om en kollega, även om domaren är oense med sin kollega 
om bedömningen. 

 
DK tog del av protokollsutdraget som lades till handlingarna. 
Protokoll fanns från Centralstyrelsens möte nr 4-2018. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 4-2018, 8 augusti 2018. 
§ 102 Skrivelser som rör medlemmar och privatpersoner a) 

Svenska Domarföreningen, SDF, kilometerersättning vid domaruppdrag inom 
Sverige. SDF framför i brev att de är intresserade av att diskutera kring en höjning 
av kilometerersättningen inom Sverige. Anledningen är bl.a. den höjda 
kostnadsbilden för bensin och bilåkning. Målbilden är att höjningen ska ske under 
hösten. 
 
CS diskuterade ärendet och uttryckte att det är en komplex fråga som får effekter 
på flera plan, bl.a. skattemässigt. Det blir även merarbete för klubbar med 
inrapportering till myndigheter etc. 
 
CS uttryckte att det kan finnas andra sätt att kompensera för dyr bensin etc. till 
exempel i form av höjda domararvoden. 
 
CS beslutade uppdra till VD att ta en diskussion med SDF samt att ta upp frågan vid 
kommande länsklubbs- och specialklubbskonferens. 
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DK tog del av protokollet samt protokollsutdraget som lades till handlingarna. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 4-2018, 8 augusti 2018. 
§ 104 SKK/DK nr 3-2018 b) 

§ 49 Ansökan om återauktorisation. En f.d. domare har i brev ansökt om 
återauktorisation efter tre år utanför domarvärvet. Domarkommittén 
rekommenderar CS att bifalla återauktorisationen. 
 
CS diskuterade ansökan mycket ingående. Som exteriördomare har man ett 
förtroendeuppdrag och man förväntas stödja sittande förtroendevalda i 
kommittéer och arbetsgrupper, vilket CS anser inte helt klart framträder i ansökan. 
 
Efter moget övervägande beslutade CS bevilja en villkorad återauktorisation från 
dagens datum. En mentor, utsedd av DK, ska följa och stödja domaren under ett 
års tid. 
 

DK tog del av protokollsutdraget som lades till handlingarna. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 4-2018, 8 augusti 2018. 
§ 105 SKK/UtstK. Arbetsgrupp för domare till Stockholm Hundmässa d) 

Förslag till BIS-domare på Stockholm Hundmässa. Arbetsgruppen föreslår Ann 
Ingram, Irland, till BIS-domare för 2020. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 
DK tog del av protokollsutdraget som lades till handlingarna. 
 

c) Utställningskommittén (UtstK) 
Protokoll fanns från Utställningskommitténs möte nr 3-2018. 
 
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna. 
 

d) Utbildningskommittén (UK) 
Protokoll fanns från Utbildningskommitténs möte nr 3-2018. 
 
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna. 
 

e) Arbetsgrupp för Standardfrågor (AG Standard) 
Protokoll fanns från Arbetsgruppen för Standardfrågors möte nr 2-2018. 
 
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna. 
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f) Kommittén för hundars mentalitet (KHM) 

Protokoll fanns från kommittén för hundars mentalitet möte nr 1-2018 samt 2-2018. 
 
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna. 
 
§78 Övriga frågor 
 
§79 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
samt ärenden som ska publiceras på webben 
DK beslutade att § 68 Domarfrågor c) inte får delges innan protokollet är justerat. 
 
§80 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat. 
 
Vid protokollet  
 
Johanna Anderkrans 
 
Justeras 
 
Thomas Uneholt  Kurt Nilsson 
 
 
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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