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SKK/DK nr 4-2019
2019-09-11
§ 63 - 83

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens domarkommitté onsdag
2019‐09‐11.

Närvarande:
Thomas Uneholt (ordf.), Kurt Nilsson (vice ordf.), Karl‐Erik Johansson, Nina Karlsdotter,
Kjell Lindström, Anna Uthorn (deltog inte vid punkt § 72 c), Johan Andersson, Marie
Gadolin (deltog inte vid punkt § 72 d)

Adjungerade:
Kjell Svensson (Tävlings‐och utbildningschef) deltog vid punkt § 73 ‐ 83, Ulrika Henriksson
(Utbildningsavdelningen)

Protokoll
Johanna Anderkrans
§63 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna, mötet förklarades sedan öppnat.
§64 Val av justerare
Nina Karlsdotter valdes tillsammans med ordföranden att justera dagens protokoll.
§65 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§66 Föregående protokoll
DKs protokoll nr 3‐2019 godkändes och lades till handlingarna.
§67 Resultatrapportering
Resultatrapporten för juli 2019 granskades och lades därefter till handlingarna.

SKK/DK nr 4-2019
2019-09-11
Sida 2/35

§68 Kennelfullmäktige
a) Att göra inför KF
Ordföranden informerade om vad som sades på CS senaste möte gällande DKs
budgetäskande, genomförda och pågående uppdrag samt förslag till motionssvar.
Ordföranden informerade också om att föredragningslistan med bilagor för KF finns
tillgängliga på SKKs hemsida.
DK tackade för informationen.
§69 Domarkonferenser
a) Domarkonferenser 2021
För kännedom fanns DK/VUs beslut att återinföra Svenska Älghundklubbens (SÄK)
planerade bidragsberättigade domarkonferens 26‐28 februari 2021.
Följande raser kommer behandlas under konferensen:
‐ jämthund
‐ norsk älghund, grå
‐ norsk älghund, svart
‐ svensk vit älghund
‐ hälleforshund
‐ karelsk björnhund
‐ västsibirisk lajka
‐ östsibirisk lajka
‐ rysk‐europeisk lajka
‐ finsk spets
‐ norrbottenspets
Uppdrogs till Kjell Lindström att kontrollera så inbjudan har gått ut till berörda domare.
Kurt Nilsson och Nina Karlsdotter utsågs till granskare av konferensens eventuella nya
domarkompendium.
b) Domarkonferenser 2022
Som underlag för beslut om domarkonferenser 2022 fanns en lista över vilka raser som
haft/ska ha exteriördomarkonferens mellan åren 1994‐2021.
Ansökan om att få arrangera bidragsberättigad exteriördomarkonferens 2022 fanns
från två specialklubbar.
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DK beslutade att;
 Bordlägga Svenska Polarhundklubbens (SPHK) ansökan om att arrangera
bidragsberättigad exteriördomarkonferens den 6‐8 maj 2022.
Följande raser kommer behandlas under konferensen:
‐ alaskan malamute
‐ grönlandshund
‐ samojed
‐ siberian husky
DK ställde sig positiva till konferensen men vill informera klubben om gällande
’Regler och riktlinjer för exteriördomarkonferenser’. DK önskar att få in ett
reviderat upplägg för konferensen som är i enlighet med regler och riktlinjer till DKs
nästa möte nr 5‐2019, 5 november.
 Bevilja Svenska Vinthundklubbens (SvVK) ansökan om att arrangera
bidragsberättigad exteriördomarkonferens 2022.
Följande raser kommer behandlas under konferensen:
‐ afghanhund
‐ azawakh
‐ borzoi
‐ cirneco dell' etna
‐ chart polski
‐ faraohund
‐ galgo espanol
‐ greyhound
‐ irländsk varghund
‐ italiensk vinthund
‐ magyar agar
‐ podenco canario
‐ podenco ibicenco
‐ podengo portugues
‐ saluki
‐ skotsk hjorthund
‐ sloughi
‐ whippet.
Uppdrogs till arbetsgruppen för traditionella exteriördomarkonferenser att utse
kontaktperson till konferensen.
DK vill att klubben återkommer med förslag på datum till nästa DK möte nr 5‐2019,
5 november.
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c) Redovisning av domarkonferenser
Protokoll samt ekonomisk redovisning fanns för godkännande från Svenska
Vorstehklubben (SVK) och Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar (SKF)
exteriördomarkonferens 6‐7 april 2019 i Stockholm.
DK beslutade att godkänna ekonomisk redovisning samt protokollet för utbetalning av
bidraget på 75 % av kostnaderna, dock högst 100 000 kr.
DK vill passa på att uppmuntra SKF att dokumentera den historia kring raserna som
presenterades på konferensen och lägga med i raspresentationerna.
§70 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 domarkompendium för boxer, berger picard, bostonterrier,
australian shepherd, dobermann och wachtelhund är godkända och därmed kan
bidraget om 3 000 kr per kompendium betalas ut till klubbarna.
b) Upprättande av domarkompendium inför exteriördomarkonferens
Förslag till ändring av dokumentet ’upprättande av domarkompendium för
exteriördomare’ har inkommit till DK.
DK diskuterade förslaget och beslutade att göra en del språkliga korrigeringar i
dokumentet. Uppdrogs till kansliet att genomföra ändringarna i dokumentet och till
Marie Gadolin att göra en slutlig korrekturläsning innan publicering på SKKs hemsida.
§71 Domarfrågor
a) Domares uppdrag, bedömning och uppförande
‐ En skrivelse fanns från en utställare gällande en svensk domares användning av
kläder med kennel‐logga under bedömning på specialklubbsutställning 2019‐05‐19.
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande. DK diskuterade ärendet och ser
allvarligt på användandet av kläder med kennel‐logga under bedömning, något som
strider mot allmänna regler och anvisningar; ”Domaren får inte bära klädsel med
information om hunduppfödning eller hundprodukter” (Regler och anvisningar för
exteriördomare samt domaretiska regler s.7).
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‐ Flera utställare hade inkommit med skrivelser gällande en svensk domares tidsåtgång
för sin bedömning under Dalarnas Kennelklubbs utställning 2019‐06‐15.
DK tog del av skrivelserna, yttrande från arrangör och ringsekreterare samt yttrande
från domare. DK diskuterade ärendet och kan konstatera att när det är elev och/eller
aspirant i ringen tar bedömningen längre tid. DK kan även konstatera att det inte finns
någon generellt utsatt tid när bedömningar måste vara klara, det regleras utifrån
starttid för finalerna. Frågan gällande återbetalning av anmälningsavgift sänds till UtstK
för beslut.
‐ En skrivelse fanns gällande en svensk domares uppträdande under bedömning vid
Skaraborgs Kennelklubbs utställning 2019‐05‐11.
DK tog del av skrivelsen, yttrande från ringsekreterare samt yttrande från domaren och
lägger ärendet till handlingarna. Domaren har fått information från DK om hur
uppförandet har uppfattats av utställare.
‐ En utställare hade inkommit med en skrivelse gällande en svensk domares
uppträdande under bedömning vid Hallands Kennelklubbs utställning 2019‐07‐13.
DK tog del av skrivelsen, information från rasens tillhörande specialklubb samt
domaren och lägger ärendet till handlingarna. Domaren har fått information från DK
om hur uppförandet har uppfattats av utställare.
‐ En skrivelse hade inkommit från en medlem gällande en svensk domares yttranden
på sociala medier.
DK diskuterade domares ansvar på sociala medier och vill uppmärksamma skrivningen i
’Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler’ gällande
Facebook och bloggar ”Domare får inte på enskilda hemsidor, bloggar eller liknande
kommentera enskilda hundars bedömningar”. DK beslutade att delge domaren en
skriftlig varning som ett allvarligt påpekande om att gällande regler inte följts och
uppmanar aktuell domare att se över sina uttalanden.
‐ En skrivelse hade inkommit från en medlem gällande en svensk domares agerande på
sociala medier.
DK diskuterade domares ansvar som administratör för sidor på sociala medier. DK
noterade informationen som sedan lades till handlingarna.
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‐ Skrivelse fanns från utställare gällande en svensk domares motivering till
kvalitetspriset Disqualified.
DK tog del av skrivelsen, kritiklappen och domarens yttrande. DK diskuterade regler för
bedömning där det tydligt framgår på vilka grunder en hund kan tilldelas Disqualified
samt skrivningen att ”Orsak till Disqualified ska alltid anges i domarkritik och
resultatlista”. DK föreslår UtstK att stryka resultatet.
Då SKKs kansli funnit flertalet kritiker med otydliga motiveringar till kvalitetspriset
Disqualified vill DK uppmärksamma reglerna gällande Disqualified som står i
Utställnings‐ och Championatregler sid 17‐18.
”Disqualified (diskvalificerad)
Ska tilldelas hund som:
a) är exteriört otypisk för rasen eller har fel som anges som diskvalificerande i rasens
standard.
b) har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och
sundhet, med särskilt beaktande av rasens ursprung/funktion/användningsområde.
c) hanhund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar.
d) i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs då hund kastar sig
paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på
naturlig väg.
Domaren ska särskilt signera Disqualified i resultatlistan om detta utdelats med
anledning av punkt d) ovan.
Andra avvikelser i mentaliteten ska bedömas enligt rasstandardens krav.
Orsak till Disqualified ska alltid anges i domarkritik och resultatlista.”
b) Domares återbud till uppdrag
För kännedom fanns information från Göran Bodegård beträffande återbud till
domaruppdrag på Öland.
DK noterade informationen som lades till handlingarna.
c) Svenska domare som inte dömt senaste 3 åren
Under DKs möte 3‐2019, § 50 b), uppdrogs det till sekreteraren att kontakta en
domare som inte dömt i Sverige på 5 år och som DK önskade komplettering ifrån.
Domarens återkoppling fanns att tillgå och DK beslutade att låta auktorisationen
kvarstå.
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d) Övrigt
Ärende hade inkommit med en fråga om en avauktoriserad domare kan tacka ja till ett
domaruppdrag i England på en Open show.
DK diskuterade ingående hur gällande regler ska tolkas i detta specifika fall och DK
ansåg att det inte är lämpligt för domaren att ta på sig uppdraget.
e) Bestyrelserapporter
Västernorrlands kennelklubb – Sundsvall ‐ 2019‐04‐19—21
Notering fanns där utställare klagat på en svensk domares uppförande. Bestyrelsen
hanterade ärendet på plats.
Bilaga till bestyrelserapporten fanns med en skrivelse från en utställare gällande en
svensk domares uppträdande under bedömning.
DK tog del av skrivelsen, yttrande från ringsekreterarna samt yttrande från domaren.
DK diskuterade ärendet och hänvisar till domarens fria skön. Ärendet lades sedan till
handlingarna.
Wästmanlands kennelklubb – Västerås ‐ 2019‐04‐27—28
Notering fanns gällande att utställare som lämnat klagomål på en utländsk domare.
Bilaga till bestyrelserapporten fanns även med brev från utställare gällande domarens
uppträdande under bedömningen.
DK tog del av skrivelsen och yttrande från ringsekreterarna. DK noterade händelsen
som sedan lades till handlingarna.
Skaraborgs Kennelklubb – Lidköping ‐ 2019‐05‐11—12
Noteringar som inte behövde hanteras av DK.
Nordskånska Kennelklubben – Hässleholm ‐ 2019‐05‐18—19
Noteringar som inte behövde hanteras av DK.
Södra Norrbottens Kennelklubb – Piteå ‐ 2019‐05‐25—26
Noteringar som inte behövde hanteras av DK.
Uppsala Läns Kennelklubb – Gimo ‐ 2019‐05‐25—26
Bifogat med bestyrelserapporten fanns en skrivelse från en utställare gällande en
svensk domares hantering av hund under bedömning.
DK tog del av skrivelsen, ringsekreterarnas och domarens yttrande samt en film från
bedömningen. DK noterade händelsen som sedan lades till handlingarna.
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Östergötlands Kennelklubb – Norrköping ‐ 2019‐06‐01—02
Noteringar som inte behövde hanteras av DK.
Norra Älvsborgs Kennelklubb – Vänersborg ‐ 2019‐06‐08—09
Notering fanns som gällande en utställares klagomål på en utländsk domares
bedömningshastighet. Bestyrelsen hanterade ärendet på plats.
Stockholms Kennelklubb – Märsta ‐ 2019‐06‐08—09
Notering fanns gällande utställares klagomål på en utländsk domares bedömning.
Bestyrelsen hanterade ärendet på plats.
Dalarnas Kennelklubb – Leksand ‐ 2019‐06‐15—16
Bestyrelsen hade noterat klagomål på en utländsk domares uppträdande samt tempo
under bedömning.
DK tog del av noteringarna och yttrande från ringsekreterarna. DK diskuterade ärendet
tillsammans med liknande klagomål rörande samma domare vid tidigare tillfällen. DK
noterade all information och ärendet lades sedan till handlingarna.
Västerbottens Kennelklubb – Vännäs ‐ 2019‐06‐15—16
Noteringar som inte behövde hanteras av DK.
Norra Norrbottens Kennelklubb – Gällivare ‐ 2019‐06‐28—29
Bestyrelsen hade noterat att en utländsk domare felaktigt gett en hund kvalitetspriset
Disqualified. Bestyrelsen hanterade ärendet på plats.
Södra Älvsborgs Kennelklubb – Borås ‐ 2019‐06‐29—30
Noteringar som inte behövde hanteras av DK.
Hälsinglands Kennelklubb – Alfta ‐ 2019‐07‐06—07
Noteringar som inte behövde hanteras av DK.
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Hallands Kennelklubb – Tvååker ‐ 2019‐07‐12—13
Bestyrelsen hade noterat att en svensk domare inte skrivit under resultatlistan vid
utdelandet av kvalitetspriset Disqualified trots påminnelse.
DK tog del av noteringen, yttrande från ringsekreterarna, resultatlistan, kritiklappen
samt yttrande från domaren. DK konstaterar att Regler för bedömning tydligt säger att
”Domaren ska särskilt signera Disqualified i resultatlistan om detta utdelats med
anledning av punkt d) ovan” s. 17. DK beslutade att tilldela domaren en erinran som
ett ”skriftligt påpekande av det fel som begåtts, samt en anmodan till den felande
att för framtiden rätta sig efter gällande regler” (Regler och anvisningar för
exteriördomare samt domaretiska regler s. 27).
En notering fanns gällande en protest mot en utländsk domares bedömning.
Bestyrelsen hanterade ärendet på plats.
Södra Norrbottens Kennelklubb – Piteå ‐ 2019‐07‐13—14
Noteringar som inte behövde hanteras av DK.
Wästmanlands Kennelklubb – Västerås ‐ 2019‐07‐20—21
Bestyrelserapporten innehöll inga noteringar.
Värmlands Kennelklubb – Ransäter ‐ 2019‐07‐27—28
Notering fanns gällande en utländsk domares uppförande under bedömning.
DK tog del av noteringen samt yttrande från ringsekreterarna, ärendet lades sedan till
handlingarna.
Jämtland‐Härjedalens Kennelklubb – Svenstavik ‐ 2019‐08‐03—04
Bestyrelserapporten innehöll inga noteringar.
Blekinge Kennelklubb – Ronneby ‐ 2019‐08‐10—11
Noteringar som inte behövde hanteras av DK.
Örebro Läns Kennelklubb – Askersund ‐ 2019‐08‐10—11
Bilaga fanns med en undran från en utställare gällande prissättning på en deltagande
hund.
DK tog del av bilagan, yttranden från ringsekreterarna samt yttrande från domaren,
ärendet lades sedan till handlingarna.
Norra Norrbottens Kennelklubb – Överkalix ‐ 2019‐08‐17—18
Noteringar som inte behövde hanteras av DK.
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Östergötlands Kennelklubb – Norrköping ‐ 2019‐08‐17—18
Bestyrelsen hade noterat att en funktionär, vars barn skulle tävla Junior Handling
dagen därpå, under middagen satt bredvid den domare som skulle döma den Junior
Handling tävlingen. Detta trots bestyrelsens påpekande att det var olämpligt.
DK tog del av informationen och lade det till handlingarna.
Södermanlands Kennelklubb – Eskilstuna ‐ 2019‐08‐17—18
Bestyrelserapporten innehöll inga noteringar.
Västra Kennelklubben – Ljungskile ‐ 2019‐08‐24—25
Noteringar som inte behövde hanteras av DK.
Stockholm Kennelklubb – Märsta ‐ 2019‐08‐25
Noteringar som inte behövde hanteras av DK.
Gotlands Kennelklubb – Visby ‐ 2019‐08‐31—09‐01
Noteringar som inte behövde hanteras av DK.
§72

Ansökningar
a) Gruppallroundauktorisation
Ansökan fanns från Ann‐Christin Johansson beträffande gruppallroundauktorisation för
grupp 5.
DK beslutade att bevilja ansökan gällande grupp 5.
Ansökan fanns från Lisa Molin beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 9.
DK beslutade att bevilja ansökan gällande grupp 9.
Ansökan fanns från Jahn Stääv beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 9.
DK beslutade att bevilja ansökan gällande grupp 9.
Ansökan fanns från Christina Daniels beträffande gruppallroundauktorisation för
grupp 8.
DK beslutade att bevilja ansökan gällande grupp 8.
Ansökan fanns från Johnny Andersson beträffande gruppallroundauktorisation för
grupp 2.
DK beslutade att bevilja ansökan gällande grupp 2.
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b) Följdauktorisation
Ansökan fanns från Bo Paulsson beträffande följdauktorisation för raserna
haldenstövare och hygenstövare.
DK beslutade att bevilja ansökan.
Ansökan fanns från Ulf Wall beträffande följdauktorisation för rasen american
foxhound.
DK beslutade att bevilja ansökan.
I samband med det beslutade DK att uppdra till kansliet att kontakta Stövarklubben
gällande möjligheten att uppdatera listan över klubbens valda
examinatorer/aspirantdomare samt att se över de för stövarraserna auktoriserade
domarna för eventuellt förslag om följdauktorisation på de små raserna.
Ansökan fanns från Jahn Stääv beträffande följdauktorisation för rasen grönlandshund.
DK beslutade att bevilja ansökan.
Ansökan fanns från Carin Åkesson beträffande följdauktorisation för rasen miniature
american shepherd.
DK beslutade att bevilja ansökan.
c) Återauktorisation
Ansökan om återauktorisation som allrounddomare fanns från en svensk domare.
CS har bett DK om beredning i ärendet. DK tog del av ansökan med tillhörande bilagor
och beslutade att rekommendera CS om återauktorisation som allrounddomare.
Uppdrogs till ordföranden att informera CS om DKs diskussion i ärendet.
Ledamoten Anna Uthorn närvarade inte vid denna punkt.
d) Övrigt
Ansökan fanns från Marie Gadolin beträffande auktorisation för rasen schweiziska
stövare utan elev‐ eller aspiranttjänstgöring på rasvarianten schwyzer stövare.
DK beslutade att bevilja ansökan och därmed auktorisation på rasen.
Ledamoten Marie Gadolin närvarade inte vid denna punkt.
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§73 Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet
a) Minnesanteckningar
För godkännande fanns minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte nr 3‐2019,
21 maj.
DK godkände minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte.
b) Utbildning av examinatorer/aspirantdomare för 5 brakyraser 9‐10 oktober 2019
För kännedom fanns minnesanteckningarna från mötet 2019‐06‐25 med DKs och AG‐
ES arbetsgrupp för ’Utbildningsmaterial till utbildning av examinatorer/aspirantdomare
för 5 brakyraser (engelsk bulldogg, bostonterrier, fransk bulldogg, mops och
pekingese) 9‐10 oktober 2019’.
För kännedom fanns även den information som skickats till
examinatorer/aspirantdomare samt lista över anmälda till utbildningen per 2019‐08‐
27.
Ordföranden tillsammans med Ulrika Henriksson informerade om viktiga punkter från
arbetsgruppens senaste möte. De informerade även om det slutliga arbetet inför
utbildningen.
DK tackade för informationen.
c) Övrigt
‐ AG‐ES har för kännedom sänt över en lista på medgranskare som de utsett att
tillsammans med DKs utsedda granskare ska granska domarkompendierna för
brakycefala raser.
DK vill poängtera att DK endast kommunicerar med en granskare från AG‐ES per SRD
ras, inte två.
‐ En skrivelse hade inkommit från en svensk domare gällande upplägget på
utbildningen 9‐10 oktober.
DK diskuterade ärendet och DK kommer ta med kommentaren i utvärdering av kursen.
‐ Under CS möte nr 4 2019 § 95 b), återremitterades förslaget om särskilt brakycefal‐
relaterat kritikformulär till AG‐ES och DK utifrån att det tidigare framtagna förslaget i
sammanhanget var alltför ambitiöst. Till DKs möte fanns olika alternativ till utformning
av en mer omfattande domarkritik för brakycefala raser.
DK diskuterade alternativen och det uppdrogs till Renée Sporre Willes, Kurt Nilsson och
Nina Karlsdotter att färdigställa ’checklistan för kritikskrivning på brakycefala raser’.
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‐ Ordföranden informerade om att dokumentet ”Domaranvisningar för brakycefala
raser” nu är godkänt och håller på att färdigställas av marknadsavdelningen på SKKs
kansli.
‐ Kurt Nilsson tog upp frågan gällande hur dispenser från arrangörer som vill bjuda in
utomnordiska domare på de fem brakycefala raserna (engelsk bulldogg, bostonterrier,
fransk bulldogg, mops och pekingese) som inte tidigare har dömt i Sverige ska
hanteras.
DK beslutade att dispensansökningar först ska sändas till Arbetsgruppen för granskning
av inbjudan av utländska domare och sedan till AG‐ES för beslut.
§74 Övriga skrivelser
a) Övriga skrivelser
‐ Skrivelser hade inkommit från uppfödare av strävhårig vorsteh samt från Svenska
Vorstehklubben gällande tolkning av tillåten färg på rasen.
DK tog del av skrivelserna, bildmaterialet, kommentar från Arbetsgruppen för
Standardfrågor samt svar från tyska strävhårig vorstehklubben (VDD). DK diskuterade
ärendet ingående. DKs tolkning med stöd av AG Standards kommentar är att färgen
som visas på bild är skimmel och därför inte diskvalificerande fel. Gällande övriga
frågor i skrivelsen från uppfödare uppmanar DK klubben att be om ett förtydligande
från Tyskland.
‐ Skrivelse fanns från Bichon Frisé Ringen gällande klubbens inställning till utbildning av
exteriördomare. Klubben ville uttrycka att de hyser stor tilltro till SKKs
utbildningssystem av exteriördomare och vill uppmuntra domare att ansöka om
vidareutbildning på rasen.
DK tackade för informationen.
‐ Ytterligare skrivelse fanns från Bichon Frisé Ringen gällande återkommande svenska
domare på rasen under året, både i tid och geografiskt.
DK diskuterade skrivelsen och konstaterade att inga regler har brutits. Det är domarens
ansvar att inte döma samma ras/raser för nära i tid och plats men det finns inte några
restriktioner gällande avstånd och antal dagar.
‐ En skrivelse hade inkommit från uppfödare och ägare av rasen parson russell terrier
gällande domares bedömning av rasen. De menar på att många domare går på detaljer
ur rasstandarden för jack russell terrier när de bedömer parson russell terrier.
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DK tog del av skrivelsen och ansåg att problematiken som beskrivs kan vara ett ämne
att ta upp på nästkommande domarkonferens för rasen. DK vill även tydliggöra att
ärenden likt dessa först ska sändas till specialklubben för behandling. Det är sedan
specialklubben som avgör om frågan även ska föras vidare till DK.
§75 Arbetsgrupper
a) Arbetsgruppen för ”Utformning av innehållet i distansutbildningar för
exteriördomare”
Information och förslag fanns från utbildningsavdelningen gällande kostnaderna för
Baloo Learning.
DK beslutade att genomföra det förslag på tillvägagångssätt som lämnats. Samtliga
domare som är auktoriserad på någon grupp 5 ras kommer att få tillgång till online
utbildningarna på raserna hälleforshund och svensk vit älghund via plattformen Baloo.
b) Resursgruppen för ”Traditionella exteriördomarkonferenser”
Kjell Lindström informerade om arbetsgruppens pågående arbete.
c) Arbetsgruppen för ”Alternativa exteriördomarkonferenser”
Inget att rapportera.
d) Arbetsgruppen för ”Genomlysning av domarutbildningen”
‐ Till mötet fanns en sammanställning av testläsarnas åsikter rörande förståelsen av
dokumentet ”Introduktion till kunskapskontroll riktad till examinatorer/aspirant‐
domare” och därtill hörande ny utlåtandeblankett. I sammanställningen har även
inkluderats reflektioner och förslag till förändringar av dem som haft uppdraget att
göra sammanställningen. För DKs kännedom förelåg även några exempel på ifyllda
utlåtandeblanketter efter genomförda aspiranttjänstgöringar och examinationer enligt
den nya introduktionen.
DK diskuterade för‐ och nackdelar som har uppmärksammats samt de förslag som
testläsarna och de som sammanställt dokumentet givit. Arbetsgruppen anser att de
nya blanketterna inte kommer hinna testas i tillräcklig utsträckning före 1 januari 2020
och rekommenderar att DK väntar med implementeringen. Texterna i ’regler och
riktlinjer’ är därför anpassande för införande av nya blanketter i ett senare skede.
DK enades kring arbetsgruppens förslag och gav arbetsgruppen i uppdrag att arbeta
vidare med förslagen som framkommit i ovanstående sammanställning och de
praktiskt erfarenheter som hittills vunnits.
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‐ Ordföranden informerade om CS reaktioner på de förslag som presenterades på CS
möte 4‐2019 gällande revidering av ’Regler och riktlinjer för utbildning av
exteriördomare’.
Till mötet fanns det av arbetsgruppen framtagna förslag till revidering av ’Regler och
riktlinjer för utbildning av exteriördomare’.
DK såg över samtliga förslag och beslutade att godkänna arbetsgruppens föreslagna
förändringar av regelhäftet efter några mindre justeringar. Uppdrogs till kansliet att
skicka dokumentet till CS nästa möte 6‐2019 för godkännande.
‐ DK diskuterade den svenska formuleringen av regeln gällande avauktorisation om
domare är mantalsskrivna i annat FCI‐land längre än tre år.
DK beslutade att bordlägga ärendet.
e) Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare
Arbetsgruppen meddelade att Svenska Dalmatinersällskapet haft en domare på sin
utställning där inget CV hade skickats in till arbetsgruppen. Felet upptäcktes efter
utställningen när klubben inte kunde registrera sina resultat.
DK ser allvarligt på att klubben inte följt gällande regler och förutsätter att det inte
kommer upprepas.
§76 Domarutbildning
a) Gruppallroundutbildning
För kännedom fanns en lista över godkända ansökningar om att få genomföra
utbildning till gruppallrounddomare.
DK noterade informationen.
b) Preparandkurs
Enligt uppdrag har Ulrika Henriksson bokat datum och lärare för anatomikurser,
centralprov, praktiskt inträdesprov och preparandkursen.
DK tackade för informationen. Uppdrogs till Ulrika Henriksson att förbereda för
publicering av denna information.
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c) Examinationer/Elev‐ & Aspiranttjänstgöring
Skrivelse från en svensk domare hade inkommit gällande genomförandet av en
examination i Sunne 2019‐07‐07. Domaren lämnade även förslag på ändring av
reglerna för examinationer.
DK tog del av skrivelsen samt yttrande från examinatorerna. DK var enig om att inte gå
vidare med förslaget och skrivelsen lades därefter till handlingarna.
d) Avslag – Utökning av rasregister
‐ För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökningar om
att utöka sitt rasregister.
DK noterade informationen.
‐ DK återupptog bordlagt ärende från DKs möte 3‐2019, § 55 d).
DK önskar, med hänsyn till svaret från Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott, att få in
närvarointyg jaktprov på FA Jaktprov från domaren innan DK tar vidare ställning i
ärendet.
e) Övrigt
‐ På DKs möte 3‐2019, § 55 e), beslutades att förslaget att hålla en gemensam kurs i
anatomi och bedömning riktad till yngre personer skulle skickas vidare till Sveriges
Hundungdom (SHU).
SHU hade till mötet inkommit med svar och ställer sig positiva till ett samarbete samt
bidrog med några synpunkter och förslag till DK angående kursen.
DK tackade för SHUs respons och diskuterade kursen utifrån förslagen.
Uppdrogs till Kurt Nilsson och Marie Gadolin att med stöd av SHU publicera
information kring kursen samt att till nästa DK möte presentera ett program för
kursen.
‐ Ordföranden informerade om ett planerat nyhetsbrev som ska skickas ut till alla
svenska domare efter KF.
DK uppskattade initiativet.
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§77 Redovisning av DK/VU
a) VU‐beslut sedan DKs möte 3‐2019, 2019‐05‐14
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att;
‐ godkänna utbildningsplanen för Charlott Sandberg 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 Åke Cronander inom grupp 8. I och med att
godkänd utbildningsplan finns fastställd så kan aspiranttjänstgöring och examinationer
endast göras för raser inom grupp 8.
‐ godkänna utbildningsplanen för Martin Johansson inom grupp 5. I och med att
godkänd utbildningsplan finns fastställd så kan aspiranttjänstgöring och examinationer
endast göras för raser inom grupp 5.
‐ godkänna Karin Sjöholm‐Östlunds ansökan om gruppallroundutbildning för grupp 5.
‐ godkänna utbildningsplanen för Karin Sjöholm‐Östlund inom grupp 5. I och med att
godkänd utbildningsplan finns fastställd så kan aspiranttjänstgöring och examinationer
endast göras för raser inom grupp 5.
‐ godkänna genomförd utbildning av Cathrin L Westin för grupp 9.
‐ godkänna genomförd utbildning av Maritha Östlund‐Holmsten för grupp 9.
‐ godkänna genomförd utbildning av Christina Daniels för grupp 8.
‐ tillstyrka ändring av Åke Cronanders utbildningsprogram för gruppallroundutbildning
grupp 8.
‐ beviljat dispens för Ulf Wall att döma american foxhound vid Värmlands Stövarklubbs
utställning i Sunne 2019‐08‐03.
‐ beviljat dispens för Bo Paulsson att döma hygenstövare vid Värmlands Stövarklubbs
utställning i Gräsmark 2019‐05‐19
‐ beviljat dispens för Åke Cronander att döma labrador retriever (5‐6 st) vid utställning i
Novosibirsk, Ryssland 2019‐08‐03—04.
‐ återuppta Svenska Älghundklubbens ansökta exteriördomarkonferens 2021 i
budgeten.
‐ på grund av hälsoskäl lägga en svensk domares auktorisation som vilande i sex
månader från och med 2019‐08‐08.
b) Redovisning av auktorisationer
Auktorisationer genom elev‐/aspiranttjänstgöring i utställningsring;
Johan Andersson
dobermann
mastiff
riesenschnauzer (p/s + sv)
rottweiler
papillon/phalène
Johnny Andersson

tysk jaktterrier

Anna Lena Angeria

pudel (toy + dvärg + mellan + stor)
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Gunilla Albrigtsen

cavalier king charles spaniel

Vibeke L Andersson

korthårig vorsteh
ungersk vizsla (korth + strävh)

Marie Callert

pyreneisk mastiff
kavkazskaja ovtjarka
sredneasiatskaja ovtjarka
lhasa apso

Gabriella Carlid

chow chow

Margaretha Carlsson

bouvier des flandres

Åke Cronander

bracco italiano
cocker spaniel

Christina Daniels

eurasier

Agneta Doverholt

faraohund
azawakh
skotsk hjorthund

Anne‐Chaterine Edoff

bracco italiano
braque francais, type pyrenées
breton
drentsche patrijshond
gammel dansk hönsehund
spinone
stabijhoun
weimaraner (korth + långh)

Anette Edlander

perro sin pelo del peru (grande + médio + pequeno)

Åsa Fröding

mudi

Marie Gadolin

american hairless terrier
alpenländische dachsbracke
bayersk viltspårhund
grand basset griffon vendéen
petit basset griffon vendéen
basset fauve de bretagne
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Michael Ganzer

affenpinscher
dvärgpinscher
pinscher
amerikansk cocker spaniel

Arvid Göransson

australian kelpie
beauceron
chodský pes

Catharina Hasselgren

bedlingtonterrier
norwichterrier
strävhårig foxterrier

Kerstin Henriksson

engelsk springer spaniel

Henrik Härling

amerikansk cocker spaniel

Sjoerd Jobse

petit basset griffon vendéen
grand basset griffon vendéen

Börje Johansson

basset artésien normand
basset fauve de bretagne
basset hound

Martin Johansson

dogo canario
ceskyterrier
silky terrier
akita
american akita
canaan dog
faraohund
finsk spets
grönlandshund
karelsk björnhund
lapsk vallhund
norrbottenspets
perro sin pelo del peru (grande/médio/pequeno)
svensk vit älghund
västsibirisk lajka
xoloitzcuintle (liten/mellan/stor)
kromfohrländer

Micael Johansson

afghanhund
whippet
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Mats Jonsson

bearded collie

Annelie Karlsson

welsh corgi pembroke
golden retriever

Camilla Karlsson

collie (korth + långh)

Karin Linde Klerholm

labrador retriever
tibetansk terrier

Per Lundström

perro de agua espanol

Joel Lantz

bichon havanais

Jeanett Lemmeke

berner sennenhund

Charlotta Mellin

isländsk fårhund
shih tzu
tibetansk terrier
vit herdehund

Lisa Molin

schnauzer (p/s + sv)

Fredrik Nilsson

prazský krysarík

Mikael Nilsson

american staffordshire terrier
bullterrier / miniatyrbullterrier
english toy terrier
irish softcoated wheaten terrier
kerry blue terrier

Marie Nylander

beagle

Bo Paulsson

norrbottenspets

Helena Peterzéns

dvärgschnauzer (p/s + sv + sv/si + vit)

Patric Ragnarson

kleiner münsterländer
långhårig vorsteh
strävhårig vorsteh

Lena Rollmar

flatcoated retriever
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Karin Sjöholm Östlund

chihuahua (korth + långh)

Monica Vikner Stafberg

bearded collie
pomeranian

Sonny Ström

weimaraner kh + lh

Annica Uppström

kleiner münsterländer
långhårig vorsteh
strävhårig vorsteh

Cathrin L Westin

cane corso
malteser
pekingese

Maritha Östlund‐Holmsten

eurasier
bichon frisé
bichon havanais
coton de tuléar
löwchen
prazský krysarík

Auktorisationer genom examination;
Gunilla Albrigtsen
pinscher
schnauzer (p/s + sv)
Christina Bjerstedt‐Ohlsson

basenji

Marie Callert

tibetansk terrier

Gabriella Carlid

dvärgschnauzer (p/s + sv + sv/si + vit)
schnauzer (p/s + sv)
tysk spets / klein‐, mittel‐ & grosspitz

Samuel Carlid

chinese crested dog
shih tzu

Patrik Cederlöf

shetland sheepdog
dvärgschnauzer (p/s + sv + sv/si + vit)

Åke Cronander

flatcoated retriever

Christina Daniels

wachtelhund
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Anette Edlander

dogue de Bordeaux
podenco ibicenco (korth + strävh)

Anne‐Chaterine Edoff

berner sennenhund

Gina Ekström Persson

grosser schweizer sennenhund

Anna Friberg

cavalier king charles spaniel
tibetansk terrier

Marie Gadolin

basset hound

Michael Ganzer

chihuahua (korth + långh)
chinese crested dog
bostonterrier

Markus Gisslén

shetland sheepdog
dvärgschnauzer (p/s + sv + sv/si + vit)

Gertrud Hagström

cavalier king charles spaniel

Sjoerd Jobse

dalmatiner
basset fauve de bretagne

Ann‐Christin Johansson

dogue de bordeaux

Carina Johansson

dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit)
chihuahua (korth + långh)
papillon/phalène
pudel (toy/dvärg/mellan/stor)

Martin Johansson

finsk lapphund
tysk spets (klein‐, mittel‐ & grosspitz)

Theres Johansson

wachtelhund

Jens Karlsson

cavalier king charles spaniel

Joel Lantz

tibetansk spaniel

Jeanett Lemmeke

shetland sheepdog
faraohund
borzoi
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Aina Lundmark

västgötaspets

Per Lundström

borderterrier
irish softcoated wheaten terrier

Nina Lönner Andersson

bichon havanais

Charlotta Mellin

chihuahua (korth + långh)

Lisa Molin

collie (korth + långh)
eurasier

Jens Myrman

cairnterrier

Fredrik Nilsson

cavalier king charles spaniel
japanese chin
mops

Mikael Nilsson

american hairless terrier
bedlingtonterrier
borderterrier
staffordshire bullterrier

Lena Persson

bichon havanais
borzoi
greyhound

Dodo Sandahl

shetland sheepdog
amerikansk cocker spaniel

Karin Sjöholm‐Östlund

jämthund

Elisabeth Spillman

shetland sheepdog

Susanne Swedjebrink

riesenschnauzer (p/s + sv)

Jan Törnblom

dvärgschnauzer (p/s + sv + sv/si + vit)

Cathrin L Westin

shetland sheepdog
pinscher
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Maritha Östlund‐Holmsten

keeshond
pomeranian
chinese crested dog
pekingese
tibetansk terrier

Auktorisationer för domare i grundutbildning;
Rebecca Agronius
schnauzer (p/s + sv)
Jennie Andersson

keeshond

Ulrica Barck

vit herdehund

Camilla Bäckman

perro de agua espanol

§78 Ledamöternas uppdrag
a) Lista över ledamöternas uppdrag
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs:
Nr 1‐2019
§ 10 b)

Uppdrogs till AG E‐S att ta fram en presentation av utbildningsmaterialet
till nästa DK möte. Uppdrogs till DK/VU att ta fram presentatörer till
utbildningen.

Uppdraget är genomfört och ingår i informationen som presenterades under § 73 b).
Nr 3‐2019
§ 47 a)

De framtagna förslagen på verksamhetsplan samt budgetäskande för
domarkommittén 2020‐2021 presenterades.
DK diskuterade förslagen och beslutade efter några mindre ändringar att
godkänna dem. Uppdrogs till sekreteraren att lämna förslagen till CS.

Sekreteraren informerade om att förslagen skickats till CS och togs upp på CS möte
4‐2019.
§ 47 a)

DK kunde konstatera att samtliga uppdrag i de prioriterade områdena ur
verksamhetsplanen och givna KF‐uppdragen är slutförda eller under
arbete. Uppdrogs till sekreteraren att lämna sammanställningen till CS.

Sekreteraren informerade om att sammanställningen skickats till CS och togs upp på CS
möte 4‐2019.
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§ 47 a)

DK diskuterade förslag på ämnen till de workshops som hålls dagen före
KF. Uppdrogs till Nina Karlsdotter, Kurt Nilsson och ordföranden att
sammanställa DKs förslag till workshop‐ämne.

Uppdraget har inte genomförts och datumet för senaste inlämning har passerat.
§ 47 b)

DK diskuterade motionen och beslutade att sekreteraren ska skicka DKs
förslag till svar samt underlag vidare till CS.

Sekreteraren informerade om att förslag samt underlag skickats till CS och togs upp på
CS möte 4‐2019.
§ 48 a)

Svenska Grand Danois klubben (SGDK) hade sänt in en ansökan om att
byta DKs kontaktperson för deras ansökta exteriördomarkonferens 2020.
DK diskuterade ansökan och beslutade att avslå ansökan. DK vill passa på
att uppmärksamma att en kontaktperson vald av DK endast har med det
praktiska genomförandet att göra, presentatör/presentatörer väljer
klubbarna själva. Kjell Lindström, sammankallande i resursgruppen för
”Traditionella exteriördomarkonferenser”, gavs i uppdrag att kontakta
klubben.

Kjell Lindström informerade om att han har talat med klubben om ärendet.
§ 49 a)

Som ett led i att förenkla arbetet beslutade DK att justera dokumentet
’upprättande av domarkompendium för exteriördomare’. Justeringen
möjliggör för SRD kommentarerna tillhörande rasen att stå i anslutning
till respektive detalj eller läggas först/sist i dokumentet.
Uppdrogs till Ulrika Henriksson att färdigställa dokumentet, publicera det
på SKKs hemsida samt skicka ut det till samtliga special‐ och
avtalsanslutna rasklubbar och granskare.

Ulrika Henriksson informerade om att uppdraget är genomfört.
§ 50 a)

En utställare hade inkommit med en skrivelse gällande en utländsk
domares uppförande under Sydskånska Kennelklubbens utställning 2019‐
03‐31. Uppdrogs till Marie Gadolin att informera domaren om SKKs
domaranvisningar samt utställningsregler. Ärendet lades sedan till
handlingarna.

Marie Gadolin informerade om att uppdraget är genomfört.
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§ 50 b)

Svenska domare som inte dömt senaste 3 åren
Uppdrogs till sekreteraren att kontakta den person som DK önskar
komplettering från.

Sekreteraren informerade om att uppdraget är genomfört, fortsättning i ärendet finns
under § 71 c).
§ 50 c)

Enligt uppdrag givet på DKs möte 2‐2019, § 29 c), har Anna Uthorn
reviderat anvisningarna för honnörsdomare. Efter några mindre
justeringar beslutade DK att fastställa de nya anvisningarna. Sekreteraren
fick i uppdrag att publicera dokumentet på SKKs hemsida.

Anna Uthorn och Ulrika Henriksson informerade om att uppdraget är genomfört.
§ 52 a)

”Beslut tagna av CS att gälla 2020‐2024 för raserna pekingese, mops,
fransk bulldogg, bostonterrier och engelsk bulldogg. Hur ska dessa beslut
följas upp? ”DK diskuterade frågan ingående tillsammans med § 81 a) i CS
protokoll 3‐2017. DK beslutade att ordföranden och Kurt Nilsson
sammanställer ett förslag för hur DK ska arbeta vidare med CS beslut.
Uppdrogs till dem att ta med sammanställningen till CS nästa möte 11‐12
juni.

Ordföranden informerade om att uppdraget är genomfört.
§ 52 b)

För godkännande fanns förslag till AG‐ES verksamhetsplan samt budget.
DK gick igenom förlagen och godkänner verksamhetsplanen samt
budgetäskandet. Uppdrogs till sekreteraren att lämna förslagen till CS.

Sekreteraren informerade om att förslagen skickats till CS och togs upp på CS möte
4‐2019.
§ 54 d)

Uppdrogs till Nina Karlsdotter, Marie Gadolin och ordföranden att arbeta
vidare med åsikterna som diskuterades under mötet och fortsätta med
sitt uppdrag att se över hela dokumentet ”Regler och riktlinjer för
utbildning av exteriördomare”. Uppdraget ska färdigställas så materialet
kan presenteras på CS möte 13 augusti 2019. DK beslutade att ha ett
möte på distans för att godkänna arbetsgruppens material.

Arbetsgruppen presenterade sitt material och uppdraget anses genomfört.
Information om det fortsatta arbetet finns under § 75 d).
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§ 54 e)

Förslag fanns gällande ändring av blanketten som används vid förfrågan
om CV till utländska domare som inte dömt i Sverige tidigare.
DK beslutade att göra några ändringar i dokumentet. Uppdrogs till
sekreteraren att genomföra ändringarna och publicera dokumentet på
SKKs hemsida.

Sekreteraren informerade att blanketten är uppdaterad och publicerad.
§ 55 b)

DK diskuterade val av lärare för preparandkursen 2021 samt de centrala
förberedande kurser i Anatomi samt Regler och bedömning 2020.
Uppdrogs till Ulrika Henriksson att boka föreslagna lärare.
Datum för centrala förberedande kurser i Anatomi samt Regler och
bedömning 2020 kommer sättas utifrån när lärarna har möjlighet.
Preparandkursen planeras preliminärt att hållas 9‐14 maj 2021.
Uppdrogs till Ulrika Henriksson att boka föreslagna lärare samt
preliminärboka föreslagen kursgård.

Uppdraget är genomfört och redovisas under § 76 b).
§ 55 b)

Nina Karldotter presenterade informationen och DK beslutade att denna
form av praktiskt inträdesprov blir ett bra komplement till Svenska
Kennelklubbens antagningsprocess. Uppdrogs till Nina Karlsdotter att
tillsammans med Ulrika Henriksson färdigställa planeringen av
inträdesprovet, bjuda in föreslagna domare för provet samt fastställa
datum utifrån när domarna har möjlighet.

Nina Karlsdotter och Ulrika Henriksson informerade om att uppdraget är genomfört.
§ 55 e)

Marie Gadolin och Kurt Nilsson presenterade sitt förslag på upplägg och
DK såg positivt på det. DK beslutade att det sammanställda förslaget ska
skickas vidare till Sveriges Hundungdom för tips och råd samt förfrågan
om samarbete kring utbildningen. Kurt Nilsson fick i uppdrag att bjuda in
lärare, fastställa datum för två helger samt se till att information skickas
ut om att kursen kommer genomföras.

Uppdraget är genomfört och redovisas under § 77 e).
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§79 Information från DK och kansli
a) Ordföranden
Inget att meddela.
b) Ledamöterna
Marie Gadolin hade inkommit med en förfrågan om att se över val av DKs mötesdagar
framöver.
Ärendet bordlades och kommer att återupptas på DKs nästa möte 5‐2019,
5 november.
c) Tävlings‐ och utbildningsavdelningen
Inget att meddela.
d) Sekreteraren
Sekreteraren informerade om kansliets nya rutiner för utbetalningar.
DK tackade för informationen.
e) Utbildningsavdelningen
Inget att meddela.
§80 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från
a) Federation Cynologique Internationale
För kännedom fanns cirkulär;
‐ 29/2019 Australiens kennelklubb informerar om att de har lagt ner sitt faxnummer.
‐ 30/2019 pražský krysařík är nu en erkänd ras på provisorisk basis hos FCI.
‐ 31/2019 chodský pes är nu en erkänd ras på provisorisk basis hos FCI.
‐ 34/2019 FCI har uppdaterat den internationella proceduren gällande erkännande av
nya raser.
‐ 40/2019 Bulgariens kennelklubb informerar om att Mr Kostadin Shankov är avstängd
från 2019‐05‐07 till 2021‐05‐16.
‐ 41/2019 Guatemala informerar om sin nya hemsida, https://www.acangua.com/, och
sin nya mejladress.
‐ 42/2019 Luxemburg informerar om fem personer som, av olika anlednigar, har
stängts av från att delta på alla hundutställningar som organiseras i
Luxemburg framöver.
‐ 44/2019 Spaniens kennelklubb informerar om deras nya adress.
‐ 45/2019 FCI har publicerat de uppdaterade ’Regulations for FCI Dog Shows’ samt ’FCI
Regulations for Show Judges’.
‐ 49/2019 Tysklands kennelklubb informerar om att Mr Wilfried Pepers avstängning
har lyfts 2019‐06‐10.
‐ 50/2019 FCI informerar att Albaniens kennelklubb nu har ingått partnerskap med FCI.
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‐ 59/2019 Sloveniens kennelklubb informerar om att Mrs Maja Korošec nu får döma på
FCI internationella utställningar, sedan 2019‐05‐28.
‐ 60/2019 Rysslands kennelklubb informerar om att Mr Alexey Belkins avstängning har
lyfts 2019‐07‐17.
‐ 61/2019 Sloveniens kennelklubb informerar om att Mrs Lidija Oklescen nu får döma
på FCI internationella utställningar, sedan 2019‐07‐09.
‐ 62/2019 Makedoniens kennelklubb informerar om att Mr Slobodan Milosevski har
blivit avstängd i 10 år framöver, från 2019‐07‐15 till 2029‐07‐15.
‐ 63/2019 Rysslands kennelklubb informerar om att domaren Mr Igor Vyguzov har
blivit överförd från Montenegros kennelklubb till Ryska kennelklubben.
För kännedom fanns protokoll från FCI show judges commission 2019‐02‐02.
För kännedom fanns protokoll från det gemensamma mötet mellan FCI show judges
och FCI show commissions 2019‐02‐03.
För kännedom fanns protokoll från Europe section general committee 2019‐05‐15.
För kännedom fanns huvudbesluten från FCI general assembly 2019‐04‐28—29.
DK noterade informationen som lades till handlingarna.
Information fanns från FCI gällande rasstandarden för ciobanesc romanesc de bucovina
som är en ras som är erkänd på definitiv basis.
FCI hade sänt vidare information från Kosovos kennelklubb gällande önskemål att fler
länder ska erkänna och tillåta deltari ilir (Illyrian Sheepdog) samt quen t’bani shqiptar
(Albanian Mountain Dog) på sina utställningar.
Information fanns från FCI gällande deras nya procedur för att utse värdar av
världsutställningar samt europautställningar.
Information fanns från FCI om att avslutandet av medlemskapet för Dogs New Zealand
(DNZ) har skjutits upp till 2019‐10‐31.
Information fanns från FCI gällande tillämpning av GDPR inom klubbar.
Information fanns från FCI om historiskt steg taget i China gällande att lägga till
utbildning om ansvarsfullt hundägande i utbildningssystemet.
Information fanns från FCI om den nya sidan för internationella domarguiden.
DK noterade samtlig information som sedan lades till handlingarna.
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b) Centralstyrelsen
Protokoll fanns från Centralstyrelsens möte nr 3‐2019
Protokollsutdrag från CS möte nr 3‐2019, 11‐12 juni.
§ 58 Föregående protokoll
a. 28 a) Arvoden för funktionärer
Ulf Uddman redovisade förslag till nya arvoden för funktionärer från
2020:
Beskrivning
Förslag – kr/dag
Mötesarvode CS och dess kommittéer/
1 500
arbetsgrupper (oförändrat)
Färre än fem (5) timmar (oförändrat)
750
Domararvode för svensk exteriördomare
1 250
(rekommenderad ersättning) (beslutat 10/4 ‐
19)
Domararvode för utländsk exteriördomare (klubb 950
betalar SINK‐skatt på 25 %)
Ringsekreterare (rekommenderad ersättning
950
(beslutat 10/4 ‐19)
Granskning av domarkompendier, RAS och
1 250 per ras
provregler
Test av hund på grund av oacceptabelt beteende 800 per hund

Idag – kr/dag
1 500

Kennelkonsulent
Upp till fem (5) timmar

950
150/tim

1 250
150/tim

750 kr
950

950
800
950
500

Beskattning av utländska domare
Ulf Uddman redovisade förslag till lathund för hur
medlemsorganisationerna kan hantera lagstadgad beskattning av
utländska domare. PM kommer att skickas till alla läns‐ och
specialklubbar.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
DK noterade informationen.
Protokollsutdrag från CS möte nr 3‐2019, 11‐12 juni.
§ 61 Information från SKKs VD
c. Brev från utländsk domare
Brev från domare som önskar att CS ska överväga en återauktorisation av
en svensk kollega.
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CS beslutade överlämna frågan till DK för vidare handläggning och förslag
till beslut.
DK diskuterade ärendet och beslutade att invänta en ansökan om återauktorisation
från domaren.
Protokoll fanns från Centralstyrelsens möte nr 4‐2019
Protokollsutdrag från CS möte nr 4‐2019, 13 augusti.
§ 95 Brakycefalfrågan
a. § 68 j) SKK/DK – AG‐ES Förslag till domaranvisningar för vissa
brakycefala raser
Ett slutligt förslag till domaranvisning för vissa brakycefala raser
presenterades. Berörda klubbar kan fram till den 25 augusti lämna sina
kommentarer på förslaget.
CS beslutade att presidiet får mandat att slutligen fastställa förslaget.
b. Särskilt brakycefal‐relaterat kritikformulär
CS har tagit del av det framtagna förslaget.
CS konstaterar att idén till formuläret är god men i sammanhanget alltför
ambitiös. En begränsning av de punkter som ska med i formuläret bör
göras.
CS beslutade återremittera förslaget till AG‐ES, DK samt att
arbetsgruppen/kommittén är fri att inhämta ytterligare expertis när så
behövs.
DK behandlade ärendet under § 73 c).
Protokollsutdrag från CS möte nr 4‐2019, 13 augusti.
§ 98 SKK/DK nr 3‐2019
b. Protokollsutdrag § 50 domarfrågor
DK föreslår att avauktorisera en domare som inte dömt i Sverige de
senaste sju åren.
CS beslutade i enlighet med förslaget och tackade domaren
för dennes insatser som under de verksamma åren.
c. Protokollsutdrag § 55 domarutbildning och Revidering – Regler och
riktlinjer för utbildning av exteriördomare
Thomas Uneholt redovisade förslag till revidering av
regler och riktlinjer av exteriördomare.
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CS diskuterade förslaget och framförde några förslag till
justeringar för DK att ta ställning till.
CS beslutade att DK får återkomma med ett slutligt förslag.
DK noterade informationen. Punkt c. diskuterades under § 75 d).
c) Utställningskommittén
Protokoll fanns från Utställningskommitténs möte nr 3‐2019
Omedelbart justerat protokollsutdrag från UtstK möte 4‐2019, 11 september.
§ 94 Registreringsärenden
c. Otillåten behandling av päls
På Svenska Dvärghundsklubben/Griffonsektionens officiella utställning i
Borås den 28 juni erhöll griffon bruxellois Manticorns Enrico SE23399/2016
priset Disqualified med kommentar i kritiken om att pälsen innehöll
främmande substans. Yttranden från berörd domare och båda
ringsekreterarna, samt yttrande från hundens ägare fanns i underlaget till
UtstK. Domarens och ringsekreterarnas yttranden är helt samstämmiga och
hundens ägare har medgivit att främmande substans fanns i pälsen vid
utställningstillfället. Nationella Dopingkommissionen för hund har uttalat att
vad som uppdagats utgör otillbörlig påverkan utifrån Nationellt
dopingreglemente för hund.
UtstK ser mycket allvarligt på händelsen. Med hänvisning till SKKs
grundregel 1:3 att följa SKKs stadgar och regelverk, SKKs Allmänna regler för
utställning, prov, tävling och beskrivning punkt 7 doping och andra
otillbörliga förhållanden samt Särskilda regler för utställning punkt 13
behandling av nos, päls och hud beslutade UtstK att anmäla den i katalogen
angivna hundägaren till SKKs Disciplinnämnd.
Punkten förklarades omedelbart justerad.

Ärendet har sänts från UtstK till DK för beslut gällande följderna för den i katalogen
angivna hundägaren i sin roll som auktoriserad exteriördomare.
DK tog del av protokollsutdraget samt de underlag UtstK haft till sitt beslut. DK
beslutade efter ingående diskussioner att stänga av aktuell exteriördomare under
Disciplinnämndens utredningsperiod, inledningsvis från och med 2019‐10‐10 och 9
månader framåt, utifrån att förtroendet för domaren är skadat med hänvisning till
Domaretiska regler punkt 1 ” En auktoriserad domare har en framskjuten
förtroendepost inom Svenska Kennelklubben. Domarens oväld och objektivitet får inte
kunna ifrågasättas. Skulle det bli uppenbart att domaren brister i dessa för
domarvärvet grundläggande egenskaper eller om hans allmänna moraluppfattning kan
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anses klandervärd, bör domarens fortsatta auktorisation omedelbart omprövas av
Svenska Kennelklubben”.
Ytterligare auktoriserad exteriördomare har genom sin underskrift på yttrande från
hundägare medgivit vetskap om att främmande substans fanns i pälsen vid
utställningstillfället. Efter nogsamt övervägande kring disciplinär åtgärd beslutade DK att
ge exteriördomaren en skriftlig varning som ett allvarligt påpekande om att gällande regler
inte följts. DK vill även uppmärksamma Domaretiska regler punkt 1.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
Omedelbart justerat protokollsutdrag från UtstK möte 4‐2019, 11 september.
§ 94 Registreringsärenden
e. Svanskuperad hund tilldelad Disqualified
Strävhårig vorsteh Östervangen’s Gonzo SE19589/2017 deltog på Norra
Norrbottens Kennelklubbs utställning i Överkalix den 18 augusti 2019 där
den tilldelades priset Disqualified. Hunden är född i Danmark där den är
svanskuperad, vilket är tillåtet.
UtstK beslutade att resultatet ovan ska strykas.
Punkten beslutades omedelbart justerad, och lämnades vidare till DK för
kännedom och eventuell åtgärd.
DK diskuterade ärendet och vill informera domaren att resultatet är struket. DK vill
uppmana domaren att i fortsättningen vid eventuell osäkerhet hellre ge hunden
kvalitetspris men lämna uppgifter till arrangören så att resultatet kan strykas i
efterhand om kuperingen varit emot gällande regler.
d) Arbetsgruppen för Standardfrågor
Protokoll fanns från Arbetsgruppen för Standardfrågors möte 2‐2019.
DK noterade informationen.
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e) Uppfödar‐ och Kennelkonsulentkommitté
Protokoll fanns från Uppfödar‐ och Kennelkonsulentkommitténs möte nr 2‐2019
Protokollsutdrag från UKKs möte nr 2‐2019, 11 april.
§ 33 Uppfödareärenden
U21/19
Uppfödare som vid besök av kennelkonsulent hade ett mycket
avvisande bemötande gentemot konsulenten, konsulenten valde på
grund av detta att avbryta besöket.
Kommittén diskuterade ärendet ingående samt händelse vid tidigare
kennelkonsulentbesök, enligt SKKs Grundregler ska SKKs
kennelkonsulenter kunna göra besök hos organisationens
medlemmar. Vid besöken är det av yttersta vikt att konsulenten ska
kunna säkerställa att hundarna sköts i enlighet med grundregler samt
djurskyddslagstiftning, genomgång av avtal relaterade till
hundverksamheten ingår även i det uppdrag konsulenterna fått av
SKK. Kommittén anser att det är mycket anmärkningsvärt hur
uppfödaren tillika utställningsdomare agerar. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler samt att via protokollsutdrag informera SKKs
Domarkommitté gällande beslut et .
DK noterade informationen och bordlägger ärendet i väntan på DNs beslut.
§81 Övriga frågor
Inga inkomna övriga frågor.
§82 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
samt ärenden som ska publiceras på webben
DK beslutade att § 80 c) samt § 77 a) inte får delges innan protokollet är justerat.

SKK/DK nr 4-2019
2019-09-11
Sida 35/35

§83 Mötet avslutades
Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat.
Vid protokollet
Johanna Anderkrans
Justeras
Thomas Uneholt

Nina Karlsdotter

Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.

