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SKK/DK nr 1/2010 
2010-02-11 
§ 1 - 35 
 
 
 
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 
11 februari på SKKs kansli. 
 
 
Närvarande ledamöter: 
Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin (§ 1 - § 30), Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, 
Ann Carlström, Åke Cronander (§ 1 - § 30) 
 
Adjungerade SKKs kansli: 
Ulrika Henriksson, Kjell Svensson 
 
Vid protokollet: Pia Wahlström 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, DK började med att hedra den bortgångna 
exteriördomaren Marie-Louise Wijnbladh Wallner. Den nya Tävlings- och Utbildningschefen 
Kjell Svensson hälsades speciellt välkommen till kommittén, därefter förklarades mötet 
öppnat. 
 
 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
 
 
§ 3 Val av justerare 
 
Bo Wallin utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll § 1 - § 30 
Karl-Erik Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll § 31 - § 35. 
 
 
 
§ 4 Föregående protokoll SKK/DK nr 5/2009, 
 
DKs protokoll nr 5/2009 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
 
 



 2

§ 5 Resultatrapport 
 
För kännedom fanns för DK ekonomisk resultatrapport för oktober och november 2009.  
 
Med något höjda ögonbryn konstaterade DK att kommittén har överskridit budgeten med 
knappt 100 000 kr. DK önskar därför att budgeten utökas kommande år eller att direktiv från 
CS kommer om vad kommittén ska strama in på. Därefter lades rapporterna till handlingarna. 
 
 
 
§ 6 Information från ordföranden 
 
Ordföranden informerade, i frågor som rör DK, från FCI Show- och Show Judges 
Committees möte i Warzawa, där han deltagit. 
 
 
 
§ 7 Information från ledamöterna 
 
Åke Cronander informerade från konferensen för ordförande i läns- och specialklubbar, där 
han deltagit för DKs räkning. 
 
Nina Karlsdotter efterlyser en tioårskalender då det inte längre finns på marknaden att köpa. 
Nina undrar om det finns möjlighet att SKK tar fram en kalender med början på fem år och 
sedan kompletterar med ett år i taget? 
 
Uppdrogs till kansliet att höra med marknadsavdelningen om det är möjligt att ta fram en 
kalender i SKKs regi. 
 
 
 
§ 8 Information från tävlings- & utbildningschefen 
 
Kjell Svensson började med att informera om exteriördomaren Kenneth Edhs sjukfrånvaro och 
lösningar diskuterades beträffande de uppdrag han har för DK under den närmaste tiden. 
 
Med anledning av att SKKs utbildningskommitté har avvecklats informerade Kjell Svensson 
om de olika servicegraderna för utbildning från SKKs utbildningsavdelning. 
 
 
 
§ 9 Information från utbildningsavdelningen 
 
Utbildningsavdelningen informerade om de uppgifter som lämnats till SKKs årsredovisning 
för 2009 beträffande utbildning av domare, antal utnämnda honnörsdomare samt godkända 
raskompendium. 
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§ 10 Protokoll / Information från FCI 
 
För kännedom fanns FCI Cirkulär: 
 

- 105/2009 med information från The Philippine Canine Club, INC (PCCI) att domaren 
Danny Ramillano är avstängd som domare och utesluten ur PCCI. 
 

- 106/2009 med information om att Regulations for FCI Dog Shows som antogs på FCI 
General Committee i Bratislava 2009-10-04 nu finns att tillgå på FCI webbsida, 
www.fci.be/reglements.aspx 
 

- 108/2009 med information från The Kennel Union of Southern Africa (KUSA) att 
följande tre organisationer inte är anslutna till KUSA: 
 

• SABT 
• Historical Boerboel 
• Boerboel International 

 
- 2/2010 med information om att International Guidelines about Dog Doping som 

antogs på FCI General Committees möte i Wien 2009-07-29 finns att tillgå på FCIs 
webbsida, www.fci.be/commissions.aspx 
 

- 7/2010 med information från Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) att 
Andreas Fichtl är avstäng som domare från och med 2009-09-04 och tillsvidare. 
 

- 9/2010 med information från Kennel Union of Southern Africa (KUSA) att 
organisationen Rhodesian Ridgeback International Foundation (RRIF) inte är ansluten 
till KUSA. 
 

- 10/2010 med information från Kennel Club of Taiwan (KCT) att Wu Tung-Lin (Tony 
Wu) är avstängd som domare under perioden 2010-01-01 – 2012-12-31. 
 

- 12/2010 med information från Kinoloska Zveza Slovenije (KZS) om att 
www.eurodogshow2010.si är den officiella websidan för European Dog Show 2010. 
KZS vill göra alla uppmärksam på att www.eurodogshow2010.com inte är den 
officiella websidan. 

 
 
För kännedom fanns: 
 

- kommentarer från FCI General Committee beträffande FCI Show Commissions 
protokoll från Amsterdam, februari 2008 och München, februari 2009. 

 
- kommentarer från FCI General Committee beträffande FCI Show Judges 

Commissions protokoll från Amsterdam, februari 2008 och München, februari 2009. 
 

-  rapport från Europa utställningen i Dublin 2009-05-30 – 2009-06-01. 
 

- uppdaterad lista över internationella utställningar under 2010. 
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- listor över FCI General Committee’s, Show Judges Commission och Show 
Commissions sammansättning. 
 

 
 
§ 11 Protokoll / Protokollsutdrag från CS 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/CS sammanträde 25 november 2009: 
 

- gällande DKs fråga beträffande att kastrerade hundar tillåts delta på utställningar. DK 
anser att då många hundar kastreras på grund av mentala orsaker så borde de inte få 
delta på utställning. 
 
DK har skickat frågan vidare till UtstK för eventuella ändringar i utställningsreglerna. 
 
CS konstaterade att punkten ingår i arbetet med de gemensamma nordiska 
utställningsbestämmelserna varför UtstK inte kommer att behöva behandla frågan. 

 
 

- gällande Göran Bodegårds fråga till DK om det lämpliga i att agera i en 
skilsmässostrid mellan två domare.  
 
CS anser att DK beslutat rätt i frågan med hänvisning till det underlag som 
presenterats inför beslutet. 

 
 

- gällande att FK har informerat om att listorna över officiella och inofficiella ras- och 
lokalklubbar inom läns- och specialklubbar kommer att läggas ner. 
 
DK ser en svårighet i att följa ”Regler och anvisningar för exteriördomare samt 
domaretiska regler” där det står att SKK ska lista godkända klubbar och distribuera 
dessa till domarkåren. 
 
CS beslutade att en lista ska upprättas över de klubbar där auktoriserade 
exteriördomare inte får döma. 

 
DK anser att det inte är en bra lösning att upprätta en lista över klubbar där domare 
inte får döma, då det kommer att vara svårt att garantera riktigheten på denna lista. DK 
ser även att svårigheten att följa ”Regler och anvisningar för exteriördomare samt 
domaretiska regler” kvarstår med CS beslut. 
  
DK beslutade att skicka tillbaka frågan till CS och önskar att de tänker om och istället 
upprättar en lista över de klubbar där det är tillåtet att döma för svenska 
exteriördomare. DK anser att det är ett viktigt verktyg särskilt för våra ”nya” domare 
att luta sig mot. Det räcker om listan publiceras på skk.se. 

 
 

- gällande Svenska Vinthundsklubbens ansökan om att få arrangera 
exteriördomarkonferens den 17 – 18 november 2012. Konferensen krockar med den 
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redan inbokade generella domarkonferensen. Klubben kommer därför att återkomma 
med ett nytt förslag på datum. 
 
CS noterade informationen. 

 
 

- Gällande de klubbar som visat intresse för att utnyttja den generella domarkonferensen 
2012 till extra utbildningstillfälle på våra nationalraser. De klubbar som anmält 
intresse är: 
Specialklubben för Västgötaspets 
Svenska Dreverklubben 
Svenska Lapphundklubben 
Rasklubben för Dansk-Svensk Gårdshund 
Svenska Stövarklubben med förbehållet att kravet på dokumenterad jaktlig erfarenhet 
med rasen behålls. Sådan erfarenhet kan fås genom att vederbörande deltar i praktisk 
jakt eller i samband med jaktprov med stövare. 
 
CS beslutade att fredagen den 16 november 2012 ska användas för utbildning för de 
svenska nationalraserna. DK tillsammans med berörda specialklubbar kommer att 
utforma utbildningsmaterialet. 

 
 

DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 12 Protokoll / Protokollsutdrag från Utställningskommittén 
 
För information fanns protokollsutdrag från UtstK sammanträde 2009-11-18. 
 

- Beträffande en skrivelse gällande en händelse vid HUND2007 där en exteriördomare 
som tjänstgjorde vid utställningen deltagit med en uppfödargrupp för en annan 
domare. UtstK har handlagt ärendet redan under 2008 och då inget nytt kommit in i 
ärendet lades skrivelsen till handlingarna. 

 
DK konstaterade att i de nya utställningsbestämmelserna som träder i kraft 2011-01-01 
framgår det tydligt att detta inte är tillåtet och hoppas därmed att det inte kommer att 
kunna upprepas. 

 
 

- Beträffande DKs fråga till UtstK om kastrerad hunds vara eller inte vara på 
utställning. UtstK uttalar att de regler som finns för kastrerade hundar på utställning är 
tillfylles och ser ingen anledning till att ändra reglerna. 
 
DK konstaterade att CS redan har svarat i frågan utifrån de nya NKU-reglerna. 
 

 
För information fanns protokoll samt protokollsutdrag från UtstK sammanträde 2010-01-19: 
 

- Beträffande inmätning av tysk spets/klein- och mittelspitz vid officiell utställning 
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Uttalade UtstK att en hund av raserna klein- & mittelspitz som med hänvisning till 
SKKs Registreringsbestämmelser är tillåtna att korsparas, får inmätas till den 
ras/storlek som den är, i samband med första officiella utställning samt sedan tävla i 
rätt rasvariant på samma utställning oavsett vilken ras/storlek den varit anmäld som. 

 
DK noterade informationen varefter protokoll och protokollsutdrag lades till 
handlingarna. 

 
 
 
§ 13 Protokollsutdrag från Utbildningskommittén 
 
För information fanns protokollsutdrag från UKs sammanträde 2009-09-25: 
 

- Beträffande UKs uppdrag att omarbeta presentationsmaterialet för grundkursen i 
anatomi och bedömning. Med anledning av att UK kommer att upphöra överlämnas 
ärendet till DK. 

 
DK konstaterade att arbetet är på gång och att Ann Carlström och Nina Karlsdotter 
har uppdraget. De kommer även att se över och uppdatera förteckningen över lärare 
som håller grundkurs i ”Anatomi och Bedömning”. 

 
 
 
§ 14 Protokoll / Protokollsutdrag från Standardkommittén 
 
För information fanns protokoll samt protokollsutdrag från StandK sammanträde 2009-10-14: 
 

- Beträffande information från AK angående registrering av rasen russkaya tsvetnaya 
bolonka. 
 
StandK konstaterade att rasen registreras i SKKs annexregister som ras erkänd i rasens 
ursprungsland av kennelklubb medlem av FCI eller som samarbetar med FCI. 
 
Standard på svenska saknas då en officiell standard från ursprungslandet inte kunnat 
uppbringas trots att upprepade frågor ställts till RKF. 
 
StandK beslöt att bordlägga standarden samt att från kommitténs sida avsluta 
ansträngningarna att erhålla en standard från RKF för översättning. 

 
DK noterade informationen och konstaterade att rasen fortsatt inte får ställas ut i 
Sverige. 

 
 
 
§ 15 Redovisning av DK/VU 
 
DK beslöt bekräfta DK/VU bifallen dispens att döma ras för vilken auktorisation inte innehas: 
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Yvonne Brink att döma rasen vit herdehund vid SBKs utställning i Jokkmokk, lördagen 2010-
02-13 trots att auktorisation inte innehas. 
 
 
DK beslöt bekräfta DK/VU bifallen ansökan från Svenska Brukhundklubben om att få 
arrangera utbildning och examination för vit herdehund med anledning av att rasen från och 
med 2010-01-01 överförts till SBK. 
 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Hans Almgren pyrenéerhund 
 karelsk björnhund 
 clumber spaniel 
 
Ann Carlström golden retriever 
 
Anette Edlander berner sennenhund 
 drever 
 
Svante Frisk leonberger 
 tibetansk mastiff 
 
Elisabet Janzon irish glen of imaal terrier 
 
Ann-Christin Johansson greyhound 
 
Martin Johansson belgisk vallhund (groenendael / laekenois / malinois / tervueren) 
 briard 
 leonberger 
 västgötaspets 
  
Yvonne Larsson shih tzu 
 
Eva Liljekvist Borg schipperke 
 
Ewa Nielsen appenzeller sennenhund 
 
Ursula Nielsen finsk stövare 
(inkommet intyg jaktnärvaro) schillerstövare 
 
Sara Nordin cocker spaniel 
 
Helena Peterzéns bullterrier / miniatyrbullterrier 
 
Britta Roos-Börjeson chow chow 
 
Gunilla Skallman dvärgschnauzer 
 schnauzer 
 pomeranian 
 bostonterrier 
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Barbara Ruth Smith faraohund 
(kompletterande aspiranttjg podenco ibicenco 
 för AKC provisional-raser) basset hound 
 afghanhund 
 greyhound 
 italiensk vinthund 
 saluki 
Sonny Ström bergamasco 
 cao da serra de aires 
 
Jahn Stääv vit herdehund 
 
Kjell Svensson chesapeake bay retriever 
 curly coated retriever 
 nova scotia duck tolling retriever 
 
Morgan Wackt basset artesian normand 
 basset fauve de bretagne 
 basset hound 
 petit basset griffon vendéen 
 
 
Auktorisationer genom examination; 
 
Hans Almgren  greyhound 
 
Anne-Chaterine Edoff hollandse herdershond 
  boxer 
 
Jan-Erik Ek  sealyhamterrier 
 
Eva Eriksson  grand danois 
 
Svante Frisk  shih tzu 
 
Ann-Christin Johansson mops 
 
Liz-Beth C Liljeqvist hollandse herdershond 
  riesenschnauzer 
  chesapeake bay retriever 
  lagotto romagnolo 
  greyhound 
 
Jens Myrman  welsh corgi cardigan 
  welsh corgi Pembroke 
  berner sennenhund 
  boxer 
  västgötaspets 
 mops 
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Helena Peterzéns sealyhamterrier 
 
Mia Sandgren sealyhamterrier 
 
 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Rune Johansen cocker spaniel 
 
 
 
§ 16 Pågående ärenden 
 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
 
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats eller ändrats: 
 
Nr 1/2009 
§ 11 Preparandlärarna har i uppdrag att se över hur typsättningen av hundar ska 

hanteras beroende på hur NKU beslutar beträffande De harmoniserade 
utställningsbestämmelserna. 

 
 Minnesanteckningarna från preparandlärarnas möte redovisades.  
 

• Förslag på ny text till ”Anvisningar för bedömning” fanns för 
genomgång och godkännande. 

 
DK gick igenom texten och fann den utmärkt. DK beslutade att 
godkänna texten. 

 
• Förslag på ändring av kritikernas utformning.  

 
DK beslutade att föreslå UtstK att ta bort ”kryssrutorna” (utmärkt typ, 
mkt god typ osv). Domarna kan däremot själva välja att i sin skrivna 
kritik ange om hunden har en ”Utmärkt helhet”, ”Mycket god helhet” 
osv. DK föreslår vidare att rubrikerna ”Typ och helhet” och 
”Detaljgranskning” tas bort helt. 

  
 
Nr 5/2009 
§ 145 Uppdrogs till Åke Cronander att kontakta Monica Stavenborn och be om  

hennes kursmaterial till anatomi och bedömningskursen så att SKK kan göra en 
PowerPoint även på denna. 

 
 Monica Stavenborn kommer att skicka in sitt material. Uppdrogs till kansliet att 

utarbeta en Power Point när material kommit in till SKK. 
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§ 155 Svenska Vinthundklubbens konferens måste flyttas till ett annat datum.  
Uppdrogs till kansliet att kontakta klubben om nytt datum. 

 
 Nytt datum för konferensen är 2012-10-27--28. 
 
 

DK föreslår att Specialklubben för Västgötaspets hör med Svenska Lancashire  
Heeler Klubben och Svenska Welsh Corgi Klubben om de kan tänka sig att  
skjuta på konferensen till 2013, och då lämpligast under våren, så att de kan  
köra en samordnad konferens som det var tänkt från början. 
Uppdrogs till kansliet att kontakta aktuell klubb och framföra förslaget. 
 
Klubbarna är positiva till att skjuta på hela konferensen till 2013. Uppdrogs till 
kansliet att be dem komma med förslag på datum. 

 
 
 
Minnesanteckningarna med uppdragen från DKs planeringsmöte 2010-01-19 redovisades. 
 
Punkt 1.  Mentorskap 
 
Nina Karlsdotter presenterade ett förslag på brevet som ska skickas till de föreslagna domarna 
med en förfrågan om de vill ställa upp som mentorer för domare i grundutbildningen. 
 
Uppdrogs till kansliet att skicka brevet till föreslagna domare. 
 
 
Punkt 5.  Relationer till StandK 
 
DK diskuterade problemet med att det tar så lång tid att översätta nya standarder. Det skapar 
problem vid bedömning och inför kommande domarkonferenser måste arbetet med 
översättning och remissförfarande påskyndas så ingen fördröjning sker vid arbetet med 
raskompendier.  
 
DK föreslår StandK att fram till att en ny standard kan publiceras i de nya mallarna måste en 
tillfällig standard ges ut så det löpande arbetet fungerar.  
 
DK framför också till StandK önskemål om att en aktuell lista över nya standards från FCI 
publiceras på skk.se. 
 
 
Därefter lades minnesanteckningarna till handlingarna. 
 
 
 
§ 17 Preparandkursen 2010 
 
För kännedom fanns lista över de som sökt till preparandkursen. 
 
DK noterade informationen 
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§ 18 Domarutbildning 
 
För information fanns broschyren ”Exteriördomare på hundutställning – vem kan bli det?” 
Utbildningsavdelningen undrade om broschyren ska lämnas till tryck eller om DK vill göra 
några förändringar. 
 
DK gick igenom broschyren och beslutade att några små redaktionella ändringar och tillägg 
bör göras. Uppdrogs till Nina Karlsdotter att göra ändringarna till nästa möte för 
godkännande. 
 
 
För kännedom fanns slutlig statistik över 2009 års vidareutbildningar för exteriördomare. 
 
DK noterade informationen, därefter lades statistiken till handlingarna. 
 
 
En översikt på antalet domare per rasgrupp per 2009-04-30 samt utfall från tidigare riktad 
preparandkurs 2004 fanns som underlag för en diskussion om DK behöver arrangera en riktad 
preparandkurs för domare på jagande raser. 
 
DK tog del av underlaget och kom fram till att det finns behov av en preparandkurs med 
inriktning på jagande raser i grupp 5, 6 och 7. DK beslutade att hålla en riktad preparandkurs 
under 2013 enligt ovan. 
 
Uppdrogs till utbildningsavdelningen att skriva till berörda klubbar och be dem komma in 
med förslag på tänkbara personer till utbildningen. 
 
 
DK beslutade även att en ordinarie preparandkurs ska hållas 2012. 
 
 
 
§ 19 Harmoniserade utställningsregler & utbildningsplan 
 
För kännedom fanns de Harmoniserade Nordiska utställningsbestämmelserna (NKU 
utställningsregler) som kommer att börja gälla fr o m 2011-01-01. 
 
DK tog del av bestämmelserna. 
 
 
Ett förslag fanns på utbildningsplan av exteriördomarna beträffande införandet av NKU 
utställningsregler. 
 
DK tog del av förslaget och beslutade att utbildningspaketet skickas ut till alla 
exteriördomare med en fråga om man utöver detta vill ha mer utbildning. DK kommer i så fall 
att utse utbildare som kommer att hålla regionala utbildningar. 
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§ 20 Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation 
 
En skrivelse har inkommit från Barbara Ruth Smith med ansökan om 
gruppallroundauktorisation för grupp 10. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan. 
 
 
En skrivelse har inkommit från Svante Frisk med ansökan om gruppallroundauktorisation för 
grupp 3. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan. 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
 
 
§ 21 Ansökningar beträffande följdauktorisation 
 
En skrivelse har inkommit från Rose-Marie Emery med ansökan om följdauktorisation för 
raserna norsk buhund och norsk lundehund. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
 
En skrivelse har inkommit från Ursula Nielsen med ansökan om följdauktorisation för rasen 
alpenländische dachsbracke. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan. 
 
 
En skrivelse har inkommit från Bengt-Åke Bogren med ansökan om följdauktorisation för 
rasen grand basset griffon vendéen. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
 
 
§ 22 Ansökan beträffande Honnörsdomare 
 
En skrivelse har inkommit från exteriördomaren Eddie Engstrand med en ansökan om att få 
bli Honnörsdomare. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan och framför sitt varma tack till aktuell domare för väl 
förrättat värv och välkomnar honom som Honnörsdomare. 
 
En muntlig ansökan har inkommit från exteriördomaren Barbro Finkelstein om att få bli 
Honnörsdomare. 
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DK beslutade att bifalla ansökan och framför sitt varma tack till aktuell domare för väl 
förrättat värv och välkomnar henne som Honnörsdomare. 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
 
 
§ 23 Ansökningar beträffande överföring av utländska auktorisationer 
 
En ansökan har inkommit från den amerikanska domaren Charlotte Laning Vrethammar om 
att få bli svensk domare samt att få vidareutbilda sig som domare i SKKs regi. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan om att få bli svensk domare på den ras hon är auktoriserad 
på i USA. DK välkomnar därmed Charlotte Laning Vrethammar som svensk domare på 
bearded collie. För att få vidareutbilda sig på ytterligare raser beslutade DK att hon ska delta 
på en av SKKs preparandkurser som observatör.  
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
 
 
§ 24 Domarfrågor - Bedömning 
 
En skrivelse från bestyrelsen på HUND2009 fanns beträffande en protest inlämnad vid 
utställningen. Utställaren protesterade mot att cert i rasen prazsky krysarik delats ut till en 
hund med hårlag som inte beskrivs i standarden för rasen. Bestyrelsen önskar att DK ska 
behandla frågan och komma fram till ett principbeslut då det på senare tid funnits skillnader 
mellan olika exteriördomares bedömning av rasens hårlag. 
 
DK tog del skrivelsen och uppgifter från StandK och noterar att i rasens hemland har det 
kommit en ny standard där långhåriga prazsky krysarik är tillåtna varför DK beslutade att 
protesten inte föranleder någon åtgärd. Den nya standarden finns inte översatt ännu i Sverige 
men arbetet med det är färdigt inom kort. 
 
DK beklagar det som inträffat på grund av en övergång till en ny standard. Därefter lades 
skrivelsen till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen schäfer vid en utställning i Borås 2009-06-27 
som anser att domaren uppträtt fel vid tandvisningen av hans skyddstränade schäfer vilket 
framkallat hundens reaktion och ledde till 0-pris.  
 
Ärendet behandlades på DKs sammanträde 2009-09-08 men skriftställaren vill åter ta upp 
ärendet då denne inte uttryckte sig tydligt om att han anser att priset borde strykas. 
 
DK tog del av skrivelsen samt tidigare yttranden och ser inte att något nytt tillkommit i 
ärendet varför DK beslutade att priset ska kvarstå. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
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§ 25 Domarfrågor - Avtal 
 
För kännedom fanns en skrivelse från exteriördomaren Hans Almgren beträffande  inbjudan / 
bristen av inbjudan från en specialklubb. Aktuell specialklubb hade gjort en muntlig förfrågan 
angående deras utställning och lovade att skicka avtal inom kort. När inte något avtal kommit 
efter flera veckor trodde domaren att inbjudan fallit och tackade istället ja till ett annat 
uppdrag. Ett år senare får domaren ett PM gällande specialklubbens utställning där han är 
uppsatt som domare. Domaren vill belysa problemet då det saknas avtal, många förfrågningar 
leder inte till något uppdrag varför det är viktigt att ha ett avtal att luta sig mot vid planering 
av sina domaruppdrag. 
 
DK noterade informationen och klubbens yttrande och påtalade vikten av kommunikation 
mellan domare och arrangör vid inbjudningar.  
 
Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
§ 26 Domarfrågor - Övriga inkomna skrivelser 
 
En skrivelse fanns från en utställare beträffande klippning av långhårig tax. Skriftställaren 
ställer frågan då denne inte anser att DK i protokollet från 2009-11-03 ger något tydligt svar i 
hur DK ställer sig till FCI beslutet i cirkulär 85/2009. 
 
DK beslutade att fråga Svenska Taxklubben om de anser att FCI Cirkulär 85/2009 ska 
skickas ut till domarna. 
 
 
 
§ 27 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar – SRD 
 
För kännedom fanns en lägesrapport i SRD arbetet med planering för 2010 och tiden fram till 
generella domarkonferensen 2012. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 28 Raskompendier 
 
Anmäldes nyinkommet raskompendium för polski owczarek nizinny, granskning har 
påbörjats av Karl-Erik Johansson och Åke Cronander. 
 
Anmäldes nyinkommet raskompendium för cao da serra de aires, granskning har påbörjats av 
Karl-Erik Johansson och Åke Cronander. 
 
Anmäldes nyinkommet raskompendium för gos d’atura catala, granskning har påbörjats av 
Karl-Erik Johansson och Åke Cronander. 
 
Anmäldes nyinkommet raskompendium för griffon d’arret à poil dur/korthals, granskning har 
påbörjats av Bo Wallin och Carl-Gunnar Stafberg. 
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Anmäldes nyinkommet raskompendium för dansk-svensk gårdshund, granskning har 
påbörjats av Karl-Erik Johansson och Åke Cronander. 
 
Anmäldes nyinkommet raskompendium för spinone, granskning har påbörjats av Bo Wallin 
och Carl-Gunnar Stafberg. 
 
Anmäldes nyinkommet raskompendium för stabyhoun, granskning har påbörjats av Bo Wallin 
och Carl-Gunnar Stafberg. 
 
Anmäldes att raskompendium för samojedhund, drever, siberian husky, akita, american akita 
och  pomeranian  godkänts. DK noterade att utbetalning av ordinarie kostnadsbidrag därmed 
kan ske när justerat raskompendium kommit in till kansliet. 
 
 
 
§ 29 Domarkonferenser – Redovisning 
 
Protokoll och ekonomisk redovisning har inkommit från Svenska 
Newfoundlandshundklubben, Svenska Leonbergerklubben, Svenska Grand Danoisklubben 
och Specialklubben för Bearded Collies gemensamma exteriördomarkonferens som hölls 
2009-10-24--25. 
 
DK beslutade att godkänna protokoll och ekonomisk redovisning. Därmed kan utbetalning av 
konferensbidrag ske. 
 
 
 
§ 30 Domarkonferenser – Övrigt 
 
En översikt på exteriördomarkonferenser 2012 fanns för att utse kontaktperson från DK till 
konferenserna. 
 
DK beslutade att: 
 

- Åke Cronander är kontaktperson för Svenska Vinthundsklubbens konferens. 
- Nina Karlsdotter är kontaktperson för Svenska Brukshundklubbens konferens. 

 
 
DK beslutade att Bo Wallin är kontaktperson för Svenska Lancashire Heeler Klubben, 
Specialklubben för Västgötaspets och Svenska Welsh Corgi Klubbens gemensamma 
exteriördomarkonferens som är flyttad till 2013. 
 
Uppdrogs till kansliet att kontakta klubbarna för att bestämma ett nytt datum för konferensen 
2013. 
 
 
En översikt på de klubbar som anmält intresse att delta på utbildningen, 2012-11-16,  av deras 
svenska raser i samband med den generella domarkonferensen fanns för planering av 
utbildningen. 
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DK noterade att Svenska Älghundklubben och Specialklubben för Skällande Fågelhundar inte 
har anmält intresse att delta.  
 
Uppdrogs till kansliet att påminna dessa klubbar om möjligheten att delta och påpeka om att 
DK är mycket angelägna om att de deltar.  
 
Uppdrogs till ledamöterna att till nästa möte fundera ut ramarna för utbildningen samt en 
modell för presentationen för utbildningen. Ett förslag är att det kan samordnas med den 
presentation som FCI vill ha på våra svenska raser. 
 
 
 
§ 31 Domarstipendium – Ansökan 
 
En ansökan om resebidrag fanns från domaren Marie Nylander. Resans ändamål är att delta 
på en domarkonferens för breton i Frankrike.  
 
DK beslutade att bevilja ansökan. Resebidrag om 5 000 kr kommer att utbetalas när 
reseberättelsen kommit in till DK och godkänts. 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
 
 
§ 32 Domarstipendium – Reseberättelse 
 
Reseberättelse fanns för godkännande från exteriördomaren Anne-Chatrine Edoff studieresa 
till Italien i syfte att fördjupa kunskaperna om rasen lagotto romagnolo. 
 
DK beslutade att godkänna reseberättelsen varpå bidrag på 5 000 kr kan utbetalas. 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
 
 
§ 33  Övriga skrivelser 
 
En skrivelse fanns från Svenska Sennenhundklubbens utställningskommitté beträffande 
klippta/trimmade berner sennenhund på utställning. 
 
DK konstaterar att standarden och utställningsbestämmelserna reglerar hur en domare ska 
döma vilket gör att inga andra direktiv behövs. DK påpekar också att frågor av den här typen 
är bra att ta upp på exteriördomarkonferenser. 
 
 
För kännedom fanns en skrivelse från en exteriördomare som på grund av ett domaruppdrag i 
utlandet inte kunnat ställa upp som presentatör av en ras på en exteriördomarkonferens som 
utlovats. Aktuell domare beklagar sitt misstag. 
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DK noterade informationen och påpekar vikten av att ha noga koll på sin almanacka så att 
situationer som den här inte uppstår. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
För information fanns en skrivelse från domaren Svante Frisk beträffande en jack russell 
terrier, vid namn Milano, som finns hos domaren på leasingavtal i högst ett år och som aktuell 
domare kommer att visa på utställning. 
 
DK hänvisar till den generella dispensen att visa hund på utställning beträffande hundar på 
leasingavtal 6 – 12 månader hos svenska domare. 
 
 
En skrivelse fanns från American Akita klubb Sveriges (AAKS) styrelse med information om 
att två svenska exteriördomare, auktoriserade på american akita, förekommit som medlemmar 
i en ”fanclub” på internet för en enskild hund av samma ras. AAKS anser att ett sådan 
agerande kan på ett negativt sätt påverka förtroendet för domarna. AAKS önskar att frågan 
diskuteras generellt. 
 
DK påpekar att det är mycket olämpligt att som exteriördomare gå med i ”fanclubs” eller 
liknande för enskilda hundar eller kennlar. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
 
§ 34 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt ärenden som ska 
publiceras på webben eller i Hundsport Funktionär 

 
DK beslutade att ingen paragraf inte får offentliggöras innan protokollet är justerat samt att 
ingen information behöver läggas ut på SKKs webbplats eller publiceras i Hundsport 
Funktionär 
 
 
 
§ 35 Mötets avslutande 
 
Ordförande tackade deltagarna för deras uppmärksamhet och engagemang och avslutade 
mötet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
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Justeras 
 
 
 
Carl-Gunnar Stafberg  Bo Wallin  Karl-Erik Johansson 
   (§1- § 30)  (§31 - §35) 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  
 
 


