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Angående avauktorisation av Annika Ultveit Moe 
 
Med anledning av de diskussioner som bland annat förekommer på sociala medier vill 
Svenska Kennelklubbens styrelse mera i detalj redovisa skälen för sitt beslut, med all 
respekt för Annika Ultveit Moe som person. 
 
Annika Ultveit Moe avauktoriserades som exteriördomare av Svenska Kennelklubbens 
Centralstyrelse den 8 september 2016 med anledning av ett antal händelser som hänt 
sedan 2003: 

 2003, varning p.g.a dubbelbokning 

 2005, avstängning 6 månader p.g.a. dubbelbokning 

 2005-2010, Avstängd från att döma i Australien av Australian National Kennel 
Council i fem år 

 2007, avstängning i två år p.g.a upprepade dubbelbokningar 

 2014, personligt samtal med anledning av beslut i SKKs Disciplinnämnd 

 2016 mars, begränsning av att acceptera nya uppdrag p.g.a. ytterligare 
dubbelbokning som hänförs till en dubbelbokning 2015 

 2016 juni, avstängd under utredning p.g.a. ny dubbelbokning i maj 2016 
 
Annika uppmanades i beslutet mars 2016 att lämna ifrån sig ansvaret för sin kalender 
till någon betrodd person som Domarkommitté skulle godkänna. Likaså fick hon inte 
acceptera inbjudningar från länder utanför Sverige från och med den 11 april 2016 och 
tre år framåt. Tidigare ingångna utländska avtal fick fullföljas. Dessutom skulle en lista 
på hennes domaruppdrag lämnas in.  
 
Annika lämnade inte in förslag på någon person som kunde hjälpa henne med 
kalendern. På den lista över kommande uppdrag som lämnades till Domarkommittén 
framgick inte den senaste dubbelbokningen. De skäl som lämnades till den arrangör i 
Norge i maj 2016 som orsak till att hon med kort varsel var tvungen att avböja sig sitt 
uppdrag var inte relaterat till att hon samma helg kunde döma i södra Sverige. 
 
En avauktorisation behöver inte betyda att man inte kan återvända till domarvärvet. 
Frågan kan alltid prövas, som den har gjorts för andra domare, där också några har fått 
sin auktorisation tillbaka. 
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Att vara allrounddomare anses som ett hedersuppdrag men det innebär också 
förpliktelser som att representera sin organisation. SKK har inte enbart ett ansvar för 
sina domare utan även gentemot arrangörer och utställare.  
 
SKK anser att Annika Ultveit Moe är en mycket kunnig domare med mångårig 
erfarenhet som uppskattas av många utställare och kollegor världen runt. SKKs 
domaretiska regler gäller för alla domare. 
 
Svenska Kennelklubben 
Centralstyrelsen 


