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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens domarkommitté tisdag 
2019-11-05. 

Närvarande: 

Thomas Uneholt (ordf.), Karl‐Erik Johansson (deltog inte vid punkt § 94 b), Nina 
Karlsdotter, Kjell Lindström, Anna Uthorn, Marie Gadolin 

Adjungerade: 

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

Anmält förhinder:  

Kurt Nilsson (vice ordf.), Johan Andersson 

Protokoll 

Johanna Anderkrans 

§84 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna, mötet förklarades sedan öppnat.

§85 Val av justerare

Kjell Lindström valdes tillsammans med ordföranden att justera dagens protokoll.

§86 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
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§87 Föregående protokoll 

Rättelse i SKK/DK 4-2019 § 77 b): 
Anette Edlander hade blivit auktoriserad på perro de agua espanol genom elev-
/aspiranttjänstgöring i utställningsring, inte perro sin pelo del peru (grande + médio + 
pequeno) som det stod innan. 
 
Med ovanstående justering godkändes DKs protokoll nr 4-2019 och lades till 
handlingarna. 
 

§88 Resultatrapportering 

Resultatrapporten för september 2019 granskades och lades därefter till handlingarna. 
 

§89 Kennelfullmäktige 

a) KF 2019 
Ordföranden informerade om ett antal höjdpunkter från KF. 
 
DK tackade för informationen. 
 

§90 Domarkonferenser 

a) 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. 
 
DK beslutade att; 
 Bevilja Svenska Isländsk Fårhund Klubben (SIFK) och Svenska Lapphundklubben 

(SLK) ansökan om att arrangera bidragsberättigad exteriördomarkonferens en 
helgdag 2022, bidrag max 50 000 kr. 
Följande raser kommer behandlas under konferensen: 

- isländsk fårhund 
- svensk lapphund 
- finsk lapphund 
- lapsk vallhund 

 
DK önskar att klubben inkommer med ett nytt datum till DKs nästa möte 1-2020, 22 
januari.  
 
Bordlagt ärende från DK möte 4-2019 gällande förslag på datum för SvVKs ansökta och 
beviljade konferens 2022. SvVK har nu inkommit med förslaget 19-20 mars 2022. 
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DK beslutade att godkänna SvVKs förslag på datum och konferensen är då beviljad i sin 
helhet, fullt bidrag på max 100 000 kr. DK önskar dock en revidering av 
tidsprogrammet. Kjell Lindström utsågs till kontaktperson.  
 

b) Övrigt 
- En skrivelse hade inkommit från SDHK med frågor gällande riktlinjer för 
exteriördomarkonferenser. 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterade att SDHK har fått svar på huvuddelen av sina 
frågor genom Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet (AG-ES). 
AG-ES som har haft uppgiften att stötta SDHK i genomförande av den planerade 
exteriördomarkonferens 15-17 november där SKK/CS bidragit med bland annat 
ekonomiska medel för att kunna utöka konferensen med en dag.  
 
DK har inte planerat någon revidering av ’Regler och riktlinjer för 
exteriördomarkonferenser’. DK avser dock att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över 
hur domarkonferenser kan göras mer tids- och kostnadseffektiva.  
 
DK vill uppmärksamma att strävan alltid ska vara att visningshundarna på 
exteriördomarkonferenser visar upp mycket goda exempel på sunda och friska hundar 
i enlighet med gällande standard. Dessutom ska det tydligt framgå under konferensen 
vilka specifika rasdetaljer som domaren ska fästa särskild uppmärksamhet vid.  
 
DK lade därefter skrivelsen till handlingarna.   
 
- I samråd med DKs ordförande hade Renée Sporre Willes inkommit med ett önskemål 
om att göra ett utskick till examinatorer/aspirantdomare på pekingese. Utskicket 
innehåller riktlinjer för revideringar och textförtydliganden från Engelska 
Kennelklubben gällande standarden för pekingese. 
 
DK tog del av texten samt originaltexten från England och beslutade att texten ska 
skickas ut till exteriördomare auktoriserade på rasen pekingese. DK anser att texten 
fyller ett syfte då den belyser att rasens hemland bekräftar de svenska anvisningarna. 
Uppdrogs till ordföranden tillsammans med kansliet att sammanställa utskicket och 
distribuera det. 
 

§91 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. 
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Informerades om att domarkompendium för bouvier des ardennes, briard, chodský 
pes, engelsk bulldogg, fransk bulldogg, hovawart, king charles spaniel, mops, 
pekingese, rottweiler och rysk svart terrier är godkända och därmed kan bidraget om  
3 000 kr per kompendium betalas ut till klubbarna. 
 
DK beslutade att avföra domarkompendiet för blodhund, inkom 2015, från listan över 
pågående granskningar då DK inte hört något från klubben under året. Om klubben 
önskar att ta upp kompendiet för granskning igen är de välkomna att ta kontakt med 
DK. 
 

§92 Domarfrågor 

a) Domares uppdrag, bedömning och uppförande 
- En skrivelse fanns från en specialklubb gällande en svensk domares val av person att 
samåka med vid en specialklubbsutställning 2019-08-23. 
 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande. DK diskuterade ärendet och kunde 
konstatera att domaren inte brutit mot någon regel då domaren endast samåkte med 
personen efter utställningen.  
 
I samband med detta önskar DK uppmärksamma att ”En auktoriserad domare har en 
framskjuten förtroendepost inom Svenska Kennelklubben. Domarens oväld och 
objektivitet får inte kunna ifrågasättas.” S. 29 Regler och anvisningar för 
exteriördomare samt domaretiska regler. 
 
- En utställare hade inkommit med en skrivelse gällande en utländsk domares 
hantering av hund på en specialklubbsutställning 2019-09-01. 
 
DK tog del av skrivelsen samt yttrande från ringsekreterare. DK diskuterade ärendet 
och lade det sedan till handlingarna. 
 
- En kritik fanns för överseende då anledningen för disqualified inte tydligt kunde 
avläsas från det som stod i kritiken. 
 
DK tog del av kritiken, yttrande från domaren samt rasstandarden för rasen. Baserat på 
domarens yttrande beslutade DK att rekommendera UtstK att stryka resultatet.  
 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
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b) Övrigt 

- En förfrågan hade inkommit gällande om en svensk domare får döma för Jamaicas 
Kennelklubb. 
 
DK tog del av FCIs svar gällande att det inte finns något samarbete eller officiell 
relation mellan FCI och Jamaicas Kennelklubb. DK diskuterade hur gällande regler ska 
tolkas och beslutade att i detta fall bevilja domaren att döma för Jamaicas 
Kennelklubb. 
 
Diskussionen resulterade i ett principiellt beslut från DK utifrån FCIs regler, FCI 
Regulations for Show Judges s. 10 punkt 2. a).  
 Domare som vill döma för utländska kennelklubbar som inte är i något 

samarbete med FCI ska skicka in en ansökan om detta till DK. DK kommer att 
göra en enskild bedömning vid varje fall.  
 

- Skrivelse hade inkommit från en svensk domare gällande avstängningen i paragraf     
§ 80 c) från DK protokoll 4-2019. Skrivelsen innehöll tillägg i ärendet. 
 
DK tog del av skrivelsen, som även var skickad till Disciplinnämnden(DN), samt 
föregående mötes handlingar i ärendet. DK bordlade skrivelsen i väntan på beslut från 
DN.   

 
c) Bestyrelserapporter 

Gästriklands Kennelklubb – Sandviken – 2019-09-07—08 
Noteringar som inte behövde hanteras av DK. 
 
Småland-Ölands Kennelklubb – Öland – 2019-09-07—08 
Noteringar som inte behövde hanteras av DK. 
 
Uppsala Läns Kennelklubb – Gimo – 2019-09-14—15 
Noteringar som inte behövde hanteras av DK. 
 
Sydskånska Kennelklubben – Eslöv -2019-09-21—22 
Notering fanns gällande att en svensk domare påståtts tittat på tänderna själv då 
anvisningarna var att domare inte skulle öppna munnen själv på grund av 
sjukdomsfallen i Norge. Ärendet hanterades på plats. 
 
Västernorrlands Kennelklubb – Sundsvall – 2019-10-12—13 
Notering fann gällande att utställare påtalat att en svensk domare ändrat priset på en 
hund efter att en domarelev tittat på hunden. Ärendet hanterades på plats. 
 
DK diskuterade ärendet utifrån regelverket och lade sedan bestyrelserapporten till 
handlingarna. 
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§93 Ansökningar 

a) Gruppallroundauktorisation 
Ansökan fanns från Anna-Lena Rylander beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 3. 

 
DK beslutade att bevilja ansökan gällande grupp 3. 
 
Ansökan fanns från Martin Johansson beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 2. 

 
DK beslutade att bevilja ansökan gällande grupp 2. 
 
Ansökan fanns från Martin Johansson beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 3. 

 
DK beslutade att avslå ansökan gällande grupp 3.  
 
Ansökan fanns från Åke Cronander beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 
3. 

 
DK beslutade att avslå ansökan gällande grupp 3.  
 
Ansökan fanns från Åke Cronander beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 
5. 

 
DK beslutade att bevilja ansökan gällande grupp 5. 
 
Ansökan fanns från Åke Cronander beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 
6. 

 
DK beslutade att avslå ansökan gällande grupp 6.  
 
Ansökan fanns från Åsa Fröding beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 9. 

 
DK beslutade att bevilja ansökan gällande grupp 9. 
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b) Följdauktorisation 

Ansökan fanns från Annelie Karlsson beträffande följdauktorisation för rasen miniature 
american shepherd. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
Ansökan fanns från Dennis Liljeberg beträffande följdauktorisation för rasen american 
foxhound, estnisk stövare och treeing walker coonhound. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 

c) Återauktorisation 
Ansökan om återauktorisation fanns från en svensk domare. 
 
DK tog del av ansökan och beslutade att rekommendera CS att återauktorisera 
domaren.  
 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 

 
d) Övrigt 

En svensk domare hade inkommit med önskemål om att DK ska se över möjligheterna 
att tilldela svenska domare BIS-domarstatus på FCIs domarguide. 
 
DK konstaterade att det i dagsläget endast är svenska allrounddomare som får den 
markeringen på FCIs domarguide. DK beslutade att bordlägga ärendet till DKs nästa 
möte 1-2020, 22 januari, för att besluta vilken arbetsgrupp som ska se över frågan. 
 

§94 Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet (AG-ES) 

a) Minnesanteckningar 
För godkännande fanns minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte nr 4-2019, 
27 augusti. 
 
DK godkände minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte. 
 
Utdrag ur minnesanteckningarna fanns särskilt bifogat till DK.  
 § 51 Inkomna skrivelser  

a) Utdrag från CS till AG-ES: 
- CS önskar även AG-ES synpunkter på det förslag till särskilda 
domarkritiker för de fem focusraserna som Renée Sporre Willes på CS 
uppdrag tagit fram. AG-ES fann dom för omfattande och tror inte att det 
kommer att fungera ute i ringarna att skriva ytterligare en kritik per hund. 
AG-ES föreslår istället att en checklista på punkter som ska finnas 
beskrivna i varje kritik tas fram. Punkterna diskuterades och Kurt Nilsson 
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uppdrogs att arbeta vidare med detta uppdrag i samråd med Renée 
Sporre-Willes och SKKs Domarkommitté. Till checklistan bör det 
näsborreschema som University of Cambridge tagit fram för dessa raser 
bifogas och även ett body conditon score-schema. 

 
DK har tagit del av AG-ES förslag och DK gav Renée Sporre-Willes, Kurt Nilsson och Nina 
Karlsdotter i uppdrag att färdigställa checklistan under möte 4-2019, § 73 c). Den 
färdigställda checklistan hade tagits fram till dagens möte och finns med under § 99 
Ledamöternas uppdrag. 
 

b) Utbildning av examinatorer/aspirantdomare för 5 brakyraser 9-10 oktober 2019 
- För kännedom fanns minnesanteckningarna från mötet 29 augusti 2019 med DK 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 inför utbildningen samt minnesanteckningarna som 
fördes under utbildningen. 
 
DK noterade informationen och lade dokumenten till handlingarna. 
 
- DK önskar uppmärksamma de nya anvisningarna ’Domaranvisningar för brakycefala 
raser’ som skickats ut till samtliga exteriördomare samt går att hitta på SKKs hemsida. 
 
- Till DK mötet fanns en sammanställning av utvärderingen som gjordes efter 
utbildningen. 
 
DK tog del av informationen och diskuterade de kommentarer som kommit in via 
utvärderingen. DK konstaterade att utbildningen inte resulterade i det som DK avsåg 
men tar med sig utvärderingen i sitt arbete framöver. 
 
- Gällande domare som inte kunde delta på utbildningen beslutade DK att listan över 
rasernas examinatorer/aspirantdomare inte påverkas av utbildningens deltagarlista. 
 
Karl-Erik Johansson deltog inte under denna punkt. 
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§95 Övriga skrivelser 

a) Övriga skrivelser 
Skrivelser hade inkommit från Domarföreningen med synpunkter på FCIs nya 
domarguide. 
 
DK tog del av synpunkterna och diskuterade utformningen av FCIs domarguide. En 
sammanställning av synpunkter kring den nya domarguiden kommer att tas med till 
FCI Show och Judges Committee via DKs ordförande samt via NKU. För kännedom 
skickade NKU/AU nyligen ett brev till FCI där bristerna i FCIs nya domarguide påtalas. 
 

§96 Arbetsgrupper 

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

- För information fanns utskicket om utbildningarna i Baloo Learning som skickats till 
domare som har någon ras i grupp 5. 
 
För information fanns även statistik kring användandet av distansutbildningarna samt 
några kommentarer som kommit in från domare. 
 
DK tackade för informationen och gläds åt de positiva kommentarerna. 
 
- Skrivelse hade inkommit från Svenska Älghundklubben(SÄK) gällande möjlighet att få 
tillgång till distansutbildningarna som berör deras raser. 
 
DK beslutade att ge SÄK tillgång till utbildningarna. 
 

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

c) Arbetsgruppen för ”Alternativa exteriördomarkonferenser” 
Inget att rapportera. 
 

d) Arbetsgruppen för ”Genomlysning av domarutbildningen” 
- För information fanns den slutliga versionen av ’Regler och riktlinjer för utbildning av 
exteriördomare’ som godkänts av CS. 
 
DK noterade dokumentet som lades till handlingarna. 
 
- DK diskuterade möjligt behov av övergångsregler gällande gruppallroundutbildning.  
 
DK beslutade att inte införa några övergångsregler. DK beslutade att reglerna ska 
tillämpas utifrån när utbildningen påbörjats.  
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 Domare som har påbörjat gruppallroundutbildning 2019 eller tidigare ska följa 

reglerna för auktorisation av gruppallrounder som gällde då utbildningen 
beviljades.  

 Domare som påbörjar gruppallroundutbildning 2020 och framåt ska följa 
reglerna för auktorisation av gruppallrounder som träder i kraft 1 januari 2020.  
 

- På uppdrag av arbetsgruppen har Renée Sporre-Willes inkommit med förslag på vilka 
raser inom varje grupp domare bör vara auktoriserad på och ha god erfarenhet av att 
döma för att kunna ansöka om gruppallrounderutbildningen. 
 
DK diskuterade listan ingående och beslutade kring grundprinciperna för utformandet 
av anvisningarna. Uppdrogs till en ny arbetsgrupp bestående av Nina Karlsdotter och 
Marie Gadolin att arbeta vidare med frågan utifrån grundprinciperna och redovisa 
arbetet på DKs nästa möte 1-2020, 22 januari. 
 
- Bordlagt ärende från DK 4-2019, § 75 d), gällande den svenska formuleringen av 
regeln gällande avauktorisation om domare är mantalsskrivna i annat FCI-land längre 
än tre år. 
 
DK diskuterade formuleringen och beslutade att låta formuleringen kvarstå. 
 

e) Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare 
Inget att rapportera. 
 

§97 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 10 har kommit från 
Martin Johansson. 
 
DK beslutade att godkänna ansökan för grupp 10. Till kontaktperson utsågs Marie 
Gadolin. 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 9 har kommit från 
Charlotta Mellin. 
 
DK beslutade att godkänna ansökan för grupp 9. Till kontaktperson utsågs Karl-Erik 
Johansson. 
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Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 9 har kommit från 
Gertrud Hagström. 
 
DK beslutade att godkänna ansökan för grupp 9. Till kontaktperson utsågs Marie 
Gadolin. 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 5 har kommit från 
Christina Bjerstedt-Ohlsson. 
 
DK beslutade att godkänna ansökan för grupp 5. Till kontaktperson utsågs Nina 
Karlsdotter. 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 8 har kommit från Mikael 
Nilsson. 
 
DK beslutade att godkänna ansökan för grupp 8. Till kontaktperson utsågs Karl-Erik 
Johansson. 

 
b) Examinationer/Elev- & Aspiranttjänstgöring 

Ansökan fanns från Åke Cronander om att godkänna rasseminariet på golden retriever 
arrangerad av rasklubben som elevtjänstgöring. 
 
DK avslog ansökan och vill uppmärksamma ramarna för ’alternativa 
domarkonferenser’ fastställda av KF 2015 där det framgår att i sådant fall en rasklubb 
önskar att sitt rasseminarium ska kunna räknas som elevtjänstgöring ska ansökan om 
detta göras i god tid.  
 

c) Avslag – Utökning av rasregister 
- För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökningar om 
att utöka rasregister. 
 
DK noterade informationen. 
 
- Skrivelse hade inkommit från Golden Retrieverklubben(GRK) gällande en tillstyrkan 
gjord av Svenska Spaniel och Retrieverklubben(SSRK). 
 
DK tog del av skrivelsen, yttrande från SSRK samt tidigare ärende rörande ämnet 
behandlat av DK, 5-2018 § 94 f). DK konstaterade att i ärenden gällande tillstyrkan förs 
dialogen endast med specialklubben och ansåg vidare att skrivelsens innehåll är en 
intern klubbangelägenhet. 
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- DK återupptog ärende § 76 d) från möte 4-2019 eftersom Åke Cronander inkommit 
med närvarointyg jaktprov arrangerat av Fågelhundarnas Arbetsutskott(FA). 
 
DK tog del av intyget samt tidigare yttranden från FA och diskuterade ärendet. DK 
beslutade att bifalla Åke Cronanders överklagan gällande specialklubbens avstyrkan för 
utökning av rasregister. DK tillstyrker där med Åke Cronander att utbilda sig på rasen 
pointer. 
 

d) Övrigt 
- Genomgång av DKs lista över lärare för grundkurser i anatomi och bedömning. 
Initierat av ordföranden för att aktualisera förteckningen över lärare samt se om 
materialet behöver en uppdatering. 
 
Till mötet fanns följande dokument; förteckning över lärare som håller Grundkurs i 
anatomi och bedömning, Studiehandledning Grundkurs i anatomi och bedömning, 
information till lärare samt lärarnas PowerPoint. 
 
DK såg över dokumenten och beslutade att inledningsvis fråga de som står med i 
förteckningen över lärare om de vill vara med på listan samt när de senast höll en kurs. 
Utifrån svaren kommer DK arbeta vidare med dokumenten. Uppdrogs till kansliet att 
skicka ut frågorna. 
 
- Ansökan hade inkommit från Patric Ragnarsson om att få hålla en Grundkurs i 
anatomi och bedömning åt en länsklubb.  
 
DK beslutade att tillföra domaren på listan över lärare och beviljar därför att domaren 
håller Grundkurser i anatomi och bedömning. 

 

§98 Redovisning av DK/VU 

a) VU-beslut sedan DKs möte 4-2019, 2019-09-11 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
- godkänna genomförd utbildning av Martin Johansson för grupp 5. 
- godkänna genomförd utbildning av Mikael Nilsson för grupp 3. 
- ge Jennie Andersson dispens att få döma golden retriever juniorklass och veteranklass 
utanför Norden innan uppfyllda kriterier för att döma utanför Norden. 
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b) Redovisning av auktorisationer 

Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
Johan Andersson löwchen 
 
Carina Andersson Rapp lhasa apso 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson american akita 
 
Samuel Carlid bostonterrier 
 tibetansk spaniel 
 
Margaretha Carlsson berger picard 
 
Christina Daniels jack russell terrier 
 
Marie Gadolin basset artésien normand 
 hannoveransk viltspårhund 
 
Arvid Göransson riesenschnauzer (p/s + sv) 
 rottweiler 
 
Catharina Hasselgren bullterrier / miniatyrbullterrier 
 manchesterterrier 
 
Jeanett Lemmeke welsh corgi pembroke 
 
Maria Lönnhammar saluki 
 
Mikael Nilsson dogue de bordeaux 
 tysk jaktterrier 
 
Lena Persson newfoundlandshund 
 tibetansk mastiff 
 
Sonny Ström petit basset griffon vendéen 
 
Jan Törnblom labrador retriever 
 
Auktorisationer genom examination;  
Anna Lena Angeria dvärgpinscher 
 pinscher 
 
John Sigve Berg dvärgpinscher 
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Gabriella Carlid affenpinscher 
 dvärgpinscher 
 pinscher 
 
Patrik Cederlöf affenpinscher 
 dvärgpinscher 
 
Gertrud Hagström chinese crested dog 
 
Carina Johansson bostonterrier 
 
Martin Johansson chow chow 
 
Jens Karlsson chihuahua (korth + långh) 
 
Joel Lantz papillon / phalène 
 
Per Lundström tibetansk terrier 
 
Fredrik Nilsson bostonterrier 
 
Monica Vikner Stafberg chinese crested dog 
 
Monika Åkesson berner sennenhund 
 
Maritha Östlund-Holmsten japansk spets 
 finsk lapphund 
 svensk lapphund 
 
Auktorisation genom inkommet intyg jaktprovsnärvaro samt tidigare godkända elev-/ 
aspiranttjänstgöringar;  
Åke Cronander wachtelhund 
 
Auktorisation genom inkommet intyg jaktprovsnärvaro samt tidigare godkänd 
examination;  
Maritha Östlund-Holmsten wachtelhund 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
Rebecca Agronius dvärgpinscher 
 dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit) 
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§99 Ledamöternas uppdrag 

a) Lista över ledamöternas uppdrag 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs: 
2/2016 
§ 36 a) Slutföra Breed by breed education-power point på svenska raser som ska 
 skickas till FCI. 
 
Presentation för Norrbottenspets fanns färdigställd till mötet. DK ansåg att 
presentationen var komplett och det uppdrogs till Ulrika Henriksson att skicka den 
vidare till FCI. Punkten kvarstår dock på listan över ledamöternas uppdrag då flera 
raser återstår. 
 
5/2018 
§ 91 b) … bestående av Dan Ericsson, Moa Persson, Renée Sporre-Willes, Åke 
 Hedhammar och Kurt Nilsson (sammankallande) uppdraget att 
 sammanställa utbildningsmaterial främst ämnat för 
 examinatorer/aspirantdomare men som också kan användas vid flera 
 tillfällen. Klubbarnas tidigare utsedda representanter kommer att 
 användas som en referensgrupp. 
 Uppdrogs till Kurt Nilsson samt Thomas Uneholt att ge alla involverade 
 ingående information kring detta projekt. 
 
Uppdraget ansågs avklarat i och med att utbildningen är genomförd. 
 
§ 91 c) Arbetsgruppen önskar att det görs en förnyad granskning av befintliga 
 domarkompendier för japanese chin och pekingese. 
 DK beslutade att Karl-Erik Johansson tillsammans med Kurt Nilsson ska 
 göra en ny granskning av befintliga domarkompendier. 
 
Domarkompendierna är nu granskade och klara för kommande domarkonferens. 
 
1/2019 
§ 10 b) DK vill tillfråga klubbarna om deras åsikter gällande 
 vidareutbildningsformer. Uppdrogs till ordföranden att ta fram ett utskick 
 till klubbarna. 
 
Ärendet avförs från listan över ledamöternas uppdrag. 
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3/2019 
§ 50 a) En skrivelse fanns från en utställare gällande en svensk domares 

uppförande under Västerbottens Älghundklubb utställning 2019-03-23. 
DK tog del av skrivelsen, ringsekreterarnas yttrande samt domarens 
yttrande och diskuterade ärendet. Uppdrogs till ordföranden att tala med 
domaren. Ärendet lades sedan till handlingarna. 

Ordföranden har nu talat med domaren och uppdraget anses då klart. 

§ 55 a) DK diskuterade fortsättningsvis ’riktlinjer för allrounddomare’ som finns 
med i ’regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare’. Uppdrogs till 
ordföranden att föra diskussionen vidare till CS. 

Uppdraget är genomfört. CS beslutade under möte 6-2019, § 123 d), att 
godkänna regelverket. Beslutet finns i sin helhet i DKs protokoll under § 101 c). 

4/2019 
§ 69 a) Uppdrogs till Kjell Lindström att kontrollera så inbjudan har gått ut till 

berörda domare.

Kjell Lindström meddelade att uppdraget är genomfört. 

§ 72 b) 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. 

Kansliet meddelade att klubben är kontaktad. 

§ 73 c) DK diskuterade alternativen och det uppdrogs till Renée Sporre Willes, 
Kurt Nilsson och Nina Karlsdotter att färdigställa ’checklistan för 
kritikskrivning på brakycefala raser’. 

Nina Karlsdotter presenterade den framtagna checklistan. DK diskuterade checklistans 
innehåll och beslutade att godkänna checklistan för användning vid kritikskrivning på 
brakycefala raser. Uppdrogs till kansliet att sammanställa ett följebrev till checklistan 
för att förtydliga checklistans syfte och hur den ska användas. 
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§ 75 d) 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. 
 
Dokumentet har skickats vidare till CS. CS beslutade under möte 6-2019, § 123 d), att 
godkänna regelverket. Beslutet finns i sin helhet i DKs protokoll under § 101 b). 
 
§ 76 b) 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. 
 
Ulrika Henriksson meddelade att uppdraget är genomfört. 
 
§ 76 e) 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. 
 
DK diskuterade ärendet och klargjorde vad uppdraget innebar. Det uppdrogs till Marie 
Gadolin att skriva information till domarbladet, uppdrogs till Kjell Svensson att skriva 
information till Hundsport och uppdrogs till Ulrika Henriksson att publicera information 
på SKKs hemsida samt tala med SHU om marknadsföring via deras kanaler. 
 

§100 Information från DK och kansli 

a) Ordföranden 
Ordföranden informerade om kommande FCI Show Judges Commission möte i 1-2 
februari 2020 och att ledamöterna gärna får inkomma med ämnen om det är något de 
vill att ordföranden tar upp på mötet. 

 
b) Ledamöterna 

DK återupptog bordlagt ärende från Marie Gadolin angående val av mötesdagar 
framöver. 
 
DK diskuterade förslaget och ordföranden förklarade att det för närvarande inte är 
genomförbart med möten på helger men tar med sig förslaget till CS kommande möte. 
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c) Tävlings- och utbildningsavdelningen 

För kännedom fanns det informationsbrev som gått ut till berörda kommittéer 
angående möjligheten att lämna förslag på förändringar av SKKs allmänna regler för 
utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar. 
 
Kjell Svensson förklarade regelrevideringens gång. 
 
DK tackade för informationen. 

 
d) Sekreteraren 

Inget att informera om. 
 

e) Utbildningsavdelningen 
Till mötet hade Ulrika Henriksson bifogat tre dokument för att informera om de 
senaste utskicken kansliet gjort. 
- Informationen som har gått ut till länsklubbar, specialklubbar samt avtalsanslutna 
rasklubbar om avstängd domare.  
- Informationen som gått ut till SKKs exteriördomare om FCIs nya domarguide.  
- Nyhetsbrevet som gått ut till SKKs exteriördomare med bilagorna; ’Domaranvisningar 
för brakycefala raser’, information till svenska exteriördomare angående Disqualified 
på grund av ohälsa, ’Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare’ 2020-01-01. 
 
Dokumenten lades till handlingarna. 

 

§101 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från 

a) Federation Cynologique Internationale 
För kännedom fanns cirkulär; 
65-2019 Sloveniens Kennelklubb informerar om att domaren Mrs Špela Briški Cirman 
 får döma på internationella utställningar sedan 2019-07-16.  
66-2019 Filippinernas Kennelklubb informerar om att domaren Mr. Jedy David Krist 
 Chua är avstängd som medlem samt domare. 
69-2019 Finska Kennelklubben informerar om att Mrs Lena Danker-Höglund är 
 avstängd som medlem, nationell samt internationell domare under 
 perioden 2019-08-28 – 2022-12-31. 
72-2019 FCI Head Office informerar om att standarderna för Perro de Agua Español 
 och Lagotto Romagnolo har ändrats med godkännande från 
 hemländerna. De två raserna är nu föremål för arbetsprov (working trial) 
 i de länder som ansökt om det.  
 
DK noterade informationen. 
 
För kännedom fanns information från FCI om NKKs uttalande angående 
sjukdomssituationen i Norge. 
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För kännedom fanns även FCI General Committee beslut tagna i Italien 2019-09-04—
05. 
 
DK noterade informationen. 
  

b) Nordisk Kennel Union (NKU) 
Ordföranden informerade om höjdpunkterna från NKUs senaste möte 16 oktober 
2019. 
 
DK tackade för informationen. 
 

c) Centralstyrelsen 
Protokoll fanns från CS möte nr 5-2019, 11 september. 
 
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna. 
 
Protokoll fanns från CS möte nr 6-2019, 27 september. 
 
Protokollsutdrag fanns från CS möte nr 6-2019. 
§ 123 Föregående protokoll nr 4-2019 
               d) § 98 c) Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare 
 Thomas Uneholt presenterade ett reviderat förslag till Regler och 
 riktlinjer för utbildning av exteriördomare, som ska börja gälla den 1 
 januari 2020. 
 Efter en mindre redaktionell ändring beslutade CS att godkänna 
 regelverket. 

 
DK noterade informationen som lades till handlingarna. 
 

d) Utställningskommittén 
Protokoll fanns från UtstKs möte nr 4-2019, 11 september. 
 
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna. 

 
e) Arbetsgruppen för Standardfrågor 

Skrivelse från AG Standard angående beskrivningen av sporrar på rasen briard. 
 
DK tog del av information från rasklubben och AG Standard samt den svenska 
rasstandarden och det nyligen framtagna domarkompendiet. Ärendet lades sedan till 
handlingarna.  
 
  



  

SKK/DK nr 5-2019 
2019-11-05 
Sida 20/20 

 
 

 
f) Utbildningskommittén 

Protokoll fanns från UKs möte nr 3-2019, 13 september. 
 
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna. 
 

g) Avelskommittén 
Protokoll fanns från AKs möte nr 3-2019, 5 juni. 
 
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna. 
 

§102 Övriga frågor 

Inga inkomna övriga frågor. 

§103 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
samt ärenden som ska publiceras på webben 

Inga ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 

§104 Mötet avslutades 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat. 
 
Vid protokollet  
 
Johanna Anderkrans 
 
Justeras 
 
Thomas Uneholt  Kjell Lindström 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 
 

 

 


