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SKK/DK nr 1/2012 
2012-02-07 
§§ 1 - 39 
 
 
 
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 
7 februari 2012 på SKKs kansli. 
 
 
Närvarande ledamöter: 
Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin (§§ 1-18), Karl-Erik 
Johansson, Magnus Hagstedt, Kenneth Eliasson 
 
Adjungerade SKKs kansli: 
Ulrika Henriksson, Kjell Svensson 
 
Vid protokollet: Pia Wahlström 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Ordföranden hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet öppnat. 
Ordföranden vände sig särskilt till Magnus Hagstedt och Kenneth Eliasson som är nya 
styrelseledamöter i DK. Därefter hedrades den bortgångne honnörsdomaren Ragnar 
Borgefors med en tyst minut. 
 
 
 
§ 2 Val av justerare 
 
Karl-Erik Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
 
Föreslagen dagordning fastställs med tilläggen; 
 
8 c) Domarkonferenser – övrigt 
9 c)  Överflytt av domare från annat land 
19 c)  Protokollsutdrag från Standardkommittén. 
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§ 4 Föregående protokoll SKK/DK nr 6/2011 
 
DKs protokoll nr 6/2011 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
 
§ 5 Utse VU för 2012–2013 
 
DK beslutade att förutom ordföranden ingår Nina Karlsdotter och Karl-Erik Johansson i 
DK/VU under åren 2012 och 2013. 
 
 
 
§ 6 Delegeringsordning för DK 
 
SKKs kommittéer arbetar efter en delegeringsordning fastställd av CS. I 
delegeringsordningen framgår det vilka ansvarsområden, arbetsuppgifter samt prioriterade 
områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag kommittén har att arbeta efter. 
 
DKs Delegeringsordning ser ut enligt nedan; 
 
Ansvarsområde: 
 
SKKs kommitté för utbildning och auktorisation av exteriördomare. 
 
Ansvarig för följande regelverk: 
 

 Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler 

 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare 

 Regler och riktlinjer för Svenska Kennelklubbens exteriördomarkonferenser 
 
Kommitténs arbetsuppgifter: 
 

 Ansvara för exteriördomarfrågor, utbildning och auktorisation av exteriördomare och 
gruppallrounder 

 Rätt att besluta om tolkning och frågor som berör standard och som väcks inom 
organisationen 

 Delta på samtliga exteriördomarkonferenser och under viss del av konferensen 
informera om aktuella frågor som rör exteriördomarbedömning, t ex 
bedömningskonsekvenser och slutsatser från SRD-anvisningarna 

 Ansvara för seminarium/presentation avseende numerärt små raser 

 Uppföljning och utvärdering av domarnas arbete såväl nationellt som internationellt i 
synnerhet i beaktande av de krav som Djurskyddslagen ställer och att hundars välfärd 
alltid har högsta prioritet 

 Föreslå CS auktorisation av domare som allround-domare 

 Rätt att efter begäran utse honnörsdomare 
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 Samordning av specialklubbarnas exteriördomarkonferenser avseende planering och 
tidpunkt samt granskning av raskompendier 

 Besluta om bidrag till specialklubbarnas exteriördomarkonferenser 

 Besluta om resestipendium till exteriördomare 

 Följa den nationella och internationella debatten avseende bedömning av exteriöra 
överdrifter hos hund 

 Rätt att tilldela exteriördomare erinran, varning respektive avstängning 

 Föreslå CS avauktorisation och återauktorisation av exteriördomare 

 Biträda SKK/UtstK vid protester som berör domares agerande vid utställning 

 Implementera konsekvenser av SRD-projektet i domarkompendier, 
domarkonferenser, preparandkurser m.m. 

 
Övrigt 

 SKKs representant i FCIs Show Judges Commission och Show Commission rapporterar 
till kommittén 

 Kommittén ska verka för ett nära samarbete med Svenska Domarföreningen 

 Kommittén ska verka i linje med SKKs miljöpolicy 
 
Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2011: 

 Medverka i planering och genomförande av den generella domarkonferensen 2012 

 Genomföra minst tre presentationstillfällen för numerärt små raser 

 Genomföra domarpreparandkurs 2013 och arrangera förberedande utbildningar i 
anatomi och bedömning 2012 

 Utvärdera behov för digitala distansutbildningar som finns inom kommitténs 
ansvarsområde. Bistå kansliet vid produktion av text och bildmaterial för respektive 
utbildning. 

 Utvärdera behovet av nyhetsbrev till funktionärer, förtroendevalda och medlemmar 
inom kommitténs ansvarsområde samt utse ansvarig för nyhetsbrev om sådant 
bedöms vara en lämplig form för informationsspridning, tillsammans med andra 
befintliga och nya kommunikationslösningar 

 
Övriga anvisningar: 
 
Kommitténs sekreterare är Pia Wahlström 
 
Övriga uppgifter delegerade av kommittén fördelas av Tävlings- och utbildningschefen, som 
även har rätt att adjungera ytterligare personal till kommitténs sammanträden. 
 
CS strävar efter att så många som möjligt av de praktiska frågorna ska handläggas av 
kansliets personal så att behandlingstiden för ärendena förkortas. 
 
Kommittén förelägger SKK/CS ett förslag till budget inför varje verksamhetsperiod före den 
sista juni det år KF genomförs. SKKs VD delger därefter kommitténs ordförande fastställd 
budget. 
 
I frågor som berör andra länder ska kommittén förelägga CS sitt ställningstagande innan 
kommittén meddelar SKKs ståndpunkt internationellt. 
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För de raser som SKK inte delegerat ut rasansvaret för samt för avtalsanslutna rasklubbar har 
SKK/CS utarbetat en intern arbetsfördelning innebärande att kommittén för raserna inom 
sitt ansvarsområde ska verka som specialklubb. 
 
Kommittén ska, i frågor som är av väsentlig betydelse för flertalet läns- och specialklubbars 
verksamhet, i möjligaste mån inhämta berörda klubbars synpunkter innan slutligt beslut tas. 
Kommittén ska självständigt se till att berörda klubbar eller enskilda medlemmar som berörs 
av fattat beslut får information om beslutet. Vid remisser ska alltid en remisstid på tre 
månader ges. Vid fråga av väsentlig betydelse för klubb ska kommittén skicka en (1) 
påminnelse innan slutligt beslut tas. Kommittén ska medverka aktivt till att kommitténs 
fattade beslut snabbt kan kommuniceras till berörda med hjälp av SKKs marknadsavdelning. 
 
Kommitténs ordförande äger rätt att i samråd med SKKs VD anmäla enskild person till SKKs 
Disciplinnämnd eller ge person tillträdesförbud till SKK arrangemang efter det att ärendet 
behandlats i kommittén. 
 
Om kommittén fattar beslut som kräver större resurser från SKKs kansli än vad som är 
normalt för kommittén ska dessa godkännas av SKKs VD. 
 
Kommitténs ledamöter: 
Carl Gunnar Stafberg, Ordf. 
Kenneth Eliasson 
Magnus Hagstedt 
Karl-Erik Johansson  
Nina Karlsdotter 
Bo Wallin 
 
Ulrika Henriksson, SKK, adj. 
Kjell Svensson, SKK, adj. 
 
 
DK beslutade efter genomgång av Delegeringsordningen att komplettera med följande två 
punkter under rubriken ”Kommitténs arbetsuppgifter”; 
 

- Ansvara för uppdatering av Guidelines på de fyra FCI-språken 
- Ansvara för utbildningsmaterial samt utse lärare till SKKs ”Grundkurs i Anatomi och 

Bedömning”. 
 

DK beslutade också att Nina Karlsdotter ska vara vice ordförande i kommittén under 
perioden 2012 - 2013. 
 
 
 
§ 7 Redovisning av arbetsgrupper – Riktlinjer för domarutbildning 
 
Uppdaterat förslag på ”Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare” genomgicks 
och godkändes efter några små justeringar. 



5 
 

Uppdrogs till kansliet att föra in justeringarna samt skicka förslaget vidare till CS för 
fastställande.  
 
 
 
§ 8 Redovisning av arbetsgrupper - Konferens svenska raser och numerärt små 

raser 
 
För kännedom fanns minnesanteckningar från arbetsgruppens möte den 11 november 2011 
samt ett förslag på program för utbildningsdagen den 16 november 2012. Utöver att 
samtliga svenska raser ska presenteras så har arbetsgruppen, på DKs uppdrag, beslutat vilka 
numerärt små raser som kommer att presenteras. Arbetsgruppen har i valet av raser bland 
annat tagit hänsyn till raser som inte har egen specialklubb samt att det är en relativt ny ras 
där det finns behov av fler domare. 
 
Bo Wallin rapporterade att han har kontinuerlig kontakt med de klubbar som har i uppdrag 
att ta fram bildspel till presentationerna. Arbetet verkar flyta på bra och förhoppningsvis ska 
materialet vara klart under våren 2012. 
 
Rapporterades att presentatörer för de svenska raserna är utsedda och ska tillfrågas inom 
kort och att de numerärt små rasernas presentatörer kommer att tas fram under 
arbetsgruppens möte den 17 februari 2012 och därefter tillfrågas. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 9 Redovisning av arbetsgrupper – Domaretiska frågor 
 
Som en följd av arbetet med kvalitetssäkring av domare ska avtalet vid domarinbjudan ses 
över. Förslag på ett nytt avtal ska vara klart till DKs nästa möte den 30 mars 2012. 
 
Uppdrogs till Karl-Erik Johansson, Magnus Hagstedt samt sekreteraren att arbeta fram ett 
förslag på nytt avtal. 
 
 
 
§ 10 Redovisning av arbetsgrupper – Riktlinjer för exteriördomarkonferenser 
 
Nina Karlsdotter presenterade ett uppdaterat förslag för ” Regler och riktlinjer för Svenska 
Kennelklubbens exteriördomarkonferenser”. 
 
DK beslutade att godkänna förslaget. De nya reglerna och riktlinjerna kommer att gälla från 
och med 1 juli 2012.  
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Vidare presenterade Nina Karlsdotter ett förslag på ”Checklista för granskare av 
raskompendier”. 
 
DK beslutade att godkänna checklistan. 
 
 
Ett förslag på anvisningar för ”Upprättande av raskompendium” fanns för genomgång och 
godkännande. 
 
DK gick igenom anvisningarna och beslutade att godkänna dessa efter att kansliet fört in de 
delar som DK ansåg saknas. 
 
 
 
§ 11 Ansökan om domarkonferens 
 
En ansökan om att få arrangera bidragsberättigad exteriördomarkonferens 2014 för raserna 
chinese crested dog, papillon, phalène, chihuahua och russkiy toy fanns från Svenska 
Dvärghundklubben (SDHK). Ansökningstiden för exteriördomarkonferenser 2014 utgick 1 juli 
2011. SDHK ska ha skickat in ansökan i god tid men den har inte nått SKK. 
 
DK tog del av ansökan och då det finns ekonomiskt utrymme för ytterligare en 
exteriördomarkonferens 2014 beslutade DK att bifalla SDHKs ansökan. SDHK måste dock 
omedelbart komma in med förslag på datum för konferensen till DK för fastställande. Så 
snart konferensdatum är fastställt måste snarast en inbjudan från SDHK gå ut till berörda 
domare.  
 
 
 
§ 12 Redovisning av domarkonferenser 
 
Minnesanteckningar och ekonomisk redovisning har inkommit från Svenska 
Brukshundklubbens exteriördomarkonferens från 14–16 oktober 2011. 
 
DK beslutade att godkänna redovisningen varpå bidrag kan utbetalas 
 
DK uppmärksammade en frågeställning till DK i konferensens minnesanteckningar 
beträffande förhållningssätt till ängsliga kontra hotfulla hundar. DK ber SBK utveckla 
frågeställningen innan DK kan ta ställning i frågan. 
 
DK efterlyser raskompendiet för rottweiler som ännu inte inkommit för godkännande samt 
noterar att ett nytt raskompendium för tysk schäferhund bör tas fram då rasen nu har två 
pälsvarianter. 
 
Minnesanteckningar och ekonomisk redovisning har inkommit från Svenska Terrierklubbens 
exteriördomarkonferens från 18–19 november 2011 
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DK beslutade att godkänna redovisningen varpå bidrag kan utbetalas 
 
 
 
§ 13 Domarkonferenser – övrigt 
 
En skrivelse fanns från Svenska Älghundsklubben (SÄK) beträffande DKs avslag av deras 
ansökan om att få arrangera bidragsberättigad exteriördomarkonferens 2014. 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterar att reglerna säger att: ”Domarkonferenser ska 
arrangeras med ett maximalt tidsintervall av 10 år för respektive ras” DK anser att det är för 
tätt att hålla exteriördomarkonferens med fem års mellanrum för SÄKs raser. Konstaterades 
även att raskompendierna från SÄKs förra konferens inte är godkända ännu. DK kan ta ny 
ställning till SÄKs ansökan då raskompendierna från 2007 års konferens blivit godkända av 
DK. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
 
§ 14 Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation 
 
En skrivelse har kommit från Anette Edlander med ansökan om gruppallroundauktorisation 
för grupp 10. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan. 
 
 
En skrivelse har kommit från Arvid Göransson med ansökan om gruppallroundauktorisation 
för grupp 5. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan. 
 
 
En skrivelse har kommit från Arvid Göransson med ansökan om gruppallroundauktorisation 
för grupp 7. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
 
 
§ 15 Ansökningar beträffande följdauktorisation 
 
En skrivelse har kommit från Anette Edlander med ansökan om följdauktorisation för raserna 
podengo portuguese pequeno, medio och grande. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan. 
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§ 16 Ansökningar beträffande överflytt av domare från annat land 
 
En ansökan fanns från den norske domaren John Sigve Berg om att få överföra sin 
exteriördomarauktorisation från Norsk Kennel Klub till SKK då han numera är stadigvarande 
bosatt i Sverige. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan. Uppdrogs till kansliet att kontakta Norsk Kennel Klub och 
ordna med överföringen av domarens auktorisation. 
 
 
 
§ 17 Preparandkursen 2013 
 
DK planerar för att hålla en preparandkurs under våren 2013. Datum och plats för kursen 
måste fastställas samt kursansvarig och lärare ska utses 
 
DK diskuterade datum och upplägg. Beslutades att preparandkursen kommer att hållas den 
5–10 maj 2013 och att Carl-Gunnar Stafberg är kursansvarig. Uppdrogs till ordföranden och 
Nina Karlsdotter att forma lärarteamet. 
 
Uppdrogs till kansliet att ta in offerter på kursgårdar. 
 
Beslutades att den centrala anatomi- och bedömningskursen under hösten 2012 ska vara 
självbärande 
 
 
 
§ 18 Domarutbildning 
 
En fråga fanns beträffande en domare som skickat in sitt utlåtande nästan två år efter att 
aspiranttjänstgöringen gjorts. Hur ser DK på detta? 
 
DK beslutade att godkänna aspiranttjänstgöringen men auktorisationen gäller från och med 
2012. 
 
 
En av 2011 års preparander har skickat in önskemål om att få ha en mentor som inte finns 
med på DKs lista över mentorer. 
 
DK konstaterar att det är viktigt att relationen mellan preparand och mentor fungerar bra 
men att det också är viktigt att mentorn uppfyller de krav som DK satt upp. DK ber därför 
preparanden att även välja, utöver den personen denne har tillfrågat, någon från DKs lista 
över mentorer. 
 
 
En ansökan om att få vidareutbilda sig på raserna american staffordshire terrier, australisk 
terrier, cairnterrier, skotsk terrier, west highland white terrier och irish softcoated wheaten 
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terrier fanns från domaren Lena Stålhandske. Svenska Terrierklubben har först gett ett 
besked om vad som gäller och sedan när domaren uppfyllt kraven ändrar specialklubben 
sina kriterier. 
 
Beslutades att bifalla Lena Stålhandskes ansökan om vidareutbildning på ovanstående raser, 
då hon uppfyllt de krav som specialklubben först ställde. 
 
 
En ansökan om dispens för att få göra en elevtjänstgöring för utomnordisk domare på rasen 
shetland sheepdog fanns från domaren Nina Lönner Andersson. 
 
Beslutades att avslå ansökan, dock är passiv elevtjänstgöring tillåtet enligt gällande regler. 
 
 
För kännedom fanns slutlig statistik för 2011 års examinationer och elev-
/aspiranttjänstgöringar för domare i vidareutbildning. 
 
 
För kännedom fanns avslag beträffande ansökan om vidareutbildning från specialklubbar. 
 
 
 
§ 19 Domarfrågor – bedömning 
 
En skrivelse fanns från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar beträffande en skrivelse de 
i sin tur fått från Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone. Skrivelserna gäller en spinone, 
Ryttarstigens Reno S69661/2008, som ställts ut vid Örebro Läns Kennelklubbs utställning i 
Askersund den 14 augusti 2011. Rasklubben har vid genomgång av kritiker uppmärksammat 
att aktuell hund tilldelats ”disqualified” för avsaknad av en M1. Enligt rasstandarden för 
spinone så är detta inte ett diskvalificerande fel. 
 
DK tog del av skrivelsen och beslutade att rekommendera UtstK, om de anser att ärendet 
ska behandlas i kommittén, att stryka priset för ovanstående hund, då det stämmer att 
avsaknad av en M1 inte är ett diskvalificerande fel hos spinone. DK vill dock betona vikten av 
att frågor som denna ska behandlas av bestyrelsen på plats vid utställningen, se SKKs 
Utställnings- och championatreglerna punkt 21. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen chihuahua, Honey Paj’s Ilska SE21978/2010, vid 
Sydskånska Kennelklubbens utställning i Sofiero den 11 september 2011. Hunden har 
tilldelats ”disqulified” på grund av att domaren har bedömt att hunden har en lam tunga, 
vilket anses som en abnormitet. Utställaren bestrider detta och vill ha priset struket. 
 
DK tog del av skrivelsen samt bifogat veterinärintyg. Beslutades att priset ska kvarstå. 
Domaren har vid utställningstillfället bedömt att hunden har en lam tunga vilket ska ge 
”disqulified” då det räknas som en abnormitet. DK vill dock betona vikten av att protester 
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ska behandlas av bestyrelsen på plats vid utställningen, se SKKs utställnings- och 
championatregler punkt 21. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare med referens till DKs protokoll nr 6, 2011 § 159. 
Skrivelsen berörde en domares uppträdande vid Västernorrlands Kennelklubbs utställning i 
Sundsvall den 8 oktober 2011. Utställaren anser att hon inte fått svar på frågan om en 
domare inte behöver kontrollera hundens tänder, göra en anatomisk helhets och 
detaljgranskning av hunden. Utställaren undrar även om detta är borttaget ur 
domaranvisningarna. 
 
DK tog del av skrivelsen samt de dokument som fanns från föregående möte. DK konstaterar 
att en domare naturligtvis ska kontrollera hundens tänder samt göra en anatomisk helhets- 
och detaljgranskning av varje hund, det är inget som är borttaget ur domaranvisningarna. DK 
vill även betona att om man vill protestera mot något vid en utställning så ska man göra det 
till bestyrelsen på plats innan utställningen avslutats, se SKKs utställnings- och 
championatregler punkt 21. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen nova scotia duck tolling retriever vid Västra 
Kennelklubbens utställning MyDOG 2012. Utställaren anser att domaren inte följde 
rasstandarden vid sin bedömning. 
 
DK tog del avskrivelsen samt domarens yttrande. DK konstaterar att utställaren skulle ha 
vänt sig till bestyrelsen på utställning enligt gällande regler, se SKKs utställnings- och 
championatregler punkt 21. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
 
§ 20 Domarfrågor – Inställt domaruppdrag 
 
En skrivelse fanns från Småland-Ölands Kennelklubb beträffande en domare som ställt in sitt 
domaruppdrag vid deras utställning den 4–6 november 2011 i Växjö.  
 
DK tog del av skrivelsen, mejlväxlingen mellan arrangör och domare samt domaren yttrande. 
DK konstaterar att domaren har ställt in sitt uppdrag på grund av sitt arbete, vilket är ett 
tungt vägande skäl för att ställa in ett domaruppdrag. DK uppmanar dock till att man alltid 
ska vara tydlig i sin kommunikation så onödiga missförstånd inte uppstår mellan domare och 
arrangörer. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
 
§ 21 Raskompendier 
 
Anmäldes att följande raskompendium har godkänts; boxer. Bidrag kan därmed betalas ut 
till respektive specialklubb när två ex av det slutligt godkända kompendiet kommit in till SKK. 
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§ 22 Särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD) 
 
För kännedom fanns det utskick beträffande Brachycephala raser och raser med kända 
andningsbesvär, Bedömning av hundars andningsförmåga samt artikeln ”The Brachycephalic 
syndrom” som skickats ut till samtliga svenska domare för att stimulera delaktighet och 
synpunkter på ”Projekt andnings-DVD”. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 23 Övriga skrivelser 
 
En ansökan fanns från domaren Britta Roos Börjeson om att få döma rasen italiensk 
vinthund vid Sidney Royal den 5 april 2012 i Australien trots att auktorisation för rasen 
saknas. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan. 
 
 
Domaren Lilian Jonsson ansöker om dispens för att få visa den leasade cockerspanieln 
Riondel Riddick’s Cronical From Furians på utställning under perioden 1 januari till 30 maj 
2012. 
 
Domaren Jan Herngren ansöker om dispens för att få visa en leasade berner sennen hane på 
utställning fram till och med den 31 mars 2012. 
 
DK ser inga hinder i att ovanstående domare visar sina leasade hundar vid utställning under 
angiven period då generell dispens råder då hund vistas i landet hos domare under ett 
tidsbestämt leasingavtal för avel om minst sex månader och högst tolv månader. 
 
 
För kännedom fanns en skrivelse från domaren Göran Bodegård där han informerar om att 
han har bokat av ett domaruppdrag hos Svenska Bullmastiffklubben första helgen i juni 2012 
på grund av att han i egenskap av ordförande i SKKs SRD-kommitté ska närvara vid den 
internationella konferensen ”The 1st International Workshop on Enhancement of Genetic 
Health in Purebred Dogs”. 
 
DK noterade informationen. 
 
För kännedom fanns en skrivelse från domaren Svante Frisk beträffande att han blivit 
tvungen att boka av ett domaruppdrag hos Ölen Etne Vindafjord Hundeklubb i Övre Vats i 
Norge på grund av hälsoskäl. 
 
DK noterade informationen. 
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Svenska Taxklubben har skickat en frågeställning till DK där de önskar få ett förtydligande av 
vilka punkter som strider mot svensk tillämpning i WUTs ”Commentary to the FCI standard 
for Dachshunds”, då DK beslutade vid sitt möte nr 6, 2011 § 156 att inte skicka ut 
kommentarerna till svenska domare för tax på grund av att DK ansåg att det fanns punkter 
som strider mot svensk tillämpning. 
 
DK konstaterar att ”Commentary to the FCI standard for Dachshunds” är framtaget redan 
2001, vilket har möjliggjort för Svenska Taxklubben att behandla kommentarerna vid sina två 
senaste exteriördomarkonferenser. De kommentarer till standarden som finns i häftet 
överensstämmer i mångt och mycket med hur vi i Sverige ser på bedömningen av taxar, men 
innehåller också synsätt och bedömningsprinciper som är oförenliga med det svenska 
systemet, till exempel punkterna 57:2 och 58:2. DK ser inget hinder i att Svenska Taxklubben 
själva översätter kommentarerna och skickar ut dem till berörda domare. Därefter lades 
skrivelsen till handlingarna. 
 
 
 
§ 24 Redovisning av DK/VU 
 
DK beslutade att bekräfta DK/VU bifallen ansökan från Martin Johansson att utöka sitt 
rasregister med rasen wetterhoun, vilket innebär att han kan genomföra elev- och 
aspiranttjänstgöring i ringen alternativt examination enligt gällande regler. 
 
 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Hans Almgren berger des pyrenées (à face rase & à poil long) 
 tysk schäferhund 
 cirneco dell’etna 
 curly coated retriever 
 field spaniel 
 skotsk hjorthund 
 
Monica Anderson chesapeake bay retriever 
 
Johnny Andersson tysk schäferhund 
 boxer 
 
Anne-Chaterine Edoff hovawart 
 alaskan malamute 
 
Björn Einarsve rhodesian ridgeback 
 
Arvid Göransson pomeranian 
 saluki 
 
Jan Herngren broholmer 
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Ann-Christin Johansson irish softcoated wheaten terrier 
 sloughi 
 
Börje Johansson cavalier king charles spaniel 
 flatcoated retriever 
 grosser münsterländer 
 
Martin Johansson pumi 
 
Mats Jonsson chow chow 
 
Petra Junehall welsh corgi pembroke 
 
Charlotte Laning Vrethammar bichon havanais 
 bolognese 
 shih tzu 
 tibetansk terrier 
 
Eva Liljekvist Borg jack russell terrier 
 chow chow 
 pomeranian 
 welsh springer spaniel 
 
Johnny Nilsson sankt bernhardshund (kh + lh) 
 västgötaspets 
 
Gunnar Norlin dansk/svensk gårdshund 
 beagle 
 
Gunilla Sandberg greyhound 
 skotsk hjorthund 
 
Mia Sandgren tysk jaktterrier 
 
Gunilla Skallman dvärgpinscher 
 pinscher 
 lagotto romagnolo 
 
Anna Törnlöv tibetansk terrier 
 tibetansk mastiff 
 
Nils-Arne Törnlöv tibetansk terrier 
 
Lars Widén welsh springer spaniel 
 
Ewa Widstrand karelsk björnhund 
 svensk vit älghund 
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 östsibirisk lajka 
 
Carin Åkesson schapendoes 
 lhasa apso 
 
Karin Ögren staffordshire bullterrier 
 
Maritha Östlund-Holmsten svart terrier 
 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Hans Almgren  cairnterrier 
 
Åke Cronander  airedaleterrier 
  cairnterrier 
  keeshond 
  pomeranian 
 
Christina Daniels  golden retriever 
 
Ann-Chaterine Edoff beauceron 
 
Ulrica Göransson  american staffordshire terrier 
 
Ann-Christin Johansson skotsk terrier 
  borzoi 
 
John-John Johnsson sankt bernhardshund (kh + lh) 
 
Jens Karlsson  flatcoated retriever 
 
Charlotta Mellin  skyeterrier 
 
Anna-Lena Munkvall skyeterrier 
 
Ewa Nielsen  basset fauve de bretagne 
 
Joakim Ohlsson  lagotto romagnolo 
  mops 
 
Helena Peterzéns jack russell terrier 
 
Torbjörn Skaar american staffordshire terrier 
 
Paula Sunebring  staffordshire bullterrier 
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Jan Törnblom  mops 
 
Lars Widén  nova scotia duck tolling retriever 
 
Eva Widstrand  flatcoated retriever 
 
 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Gunilla Albrigtsen tibetansk mastiff 
 
Margaretha Carlsson dobermann 
 
Marie Carlsson borderterrier 
 norfolkterrier 
 
Gina Ekström-Persson pyrenéerhund 
 
Petra Högberg leonberger 
 
Mirko Lundén akita 
 american akita 
 keeshond 
 
Sofie Lönn basenji 
 
Susanne Swedjebrink affenpinscher 
  (1:a auktorisation = ny domare) 
 
Ragnhild Ulin golden retriever 
 
 
 
§ 25 Pågående ärenden 
 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
 
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats eller utgår: 
Nr 1/2011 
§ 29 DK uppdrog till arbetsgruppen för revidering/uppdatering av Regler och 

riktlinjer för SKKs exteriördomarkonferenser att i det arbetet ta med 
instruktioner om utformning av konferensprotokoll. 

 
 Instruktionerna är införda i reglerna. 
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Nr 3/2011 
§ X Samordna checklistan med informationen till klubbarna om hur man 

sammanställer ett raskompendium. 
 
 Uppdraget är slutfört och checklistan samt sammanställning av 

raskompendium är godkänt enligt § 10 i detta protokoll. 
 
§ 52 Ta fram en enkät vilken mentorerna ska få fylla i samt eventuellt även en 

djupintervju ska göras med en av preparanderna för att kunna utvärdera 
mentorskapsformen. 

 
 DK godkände förslaget på enkät som bifogats till möteshandlingarna. En 

intervju med en preparand är också på gång. 
 
§ 60 Revidering av utbildningsmaterialet för Grundkurs i Anatomi och bedömning. 

Uppdrag till Kurt Nilsson att uppdatera materialet. 
 Utse nya lärare. 
 
 DK beslutade att godkänna det förslag på reviderat utbildningsmaterial som 

kommit in till DK från Kurt Nilsson.  
 
 Lista över tänkbara nya lärare för Grundkurs i Anatomi och bedömning fanns. 

DK beslutade att kansliet tillfrågar personerna på listan samt ytterligare två 
föreslagna personer om de vill finnas med på SKKs lista över lärare i 
ovanstående kurs. 

 
 
 
§ 26 Information från ordföranden 
 
Ordföranden informerade att han deltagit vid FCI Show Commission och Judges Commissions 
möte i Vilnius under föregående helg. Det hade varit mycket fokus på de nya 
utställningsbestämmelserna som ger möjlighet till att implementera det nordiska systemet 
med bästa hane och bästa tik i övriga FCI. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 27 Information från ledamöterna 
 
Nina Karlsdotter och Karl-Erik Johansson informerade att de deltagit på UtstK 
planeringsmöte inför seminariet för utställnings- och domaransvariga i länsklubbarna som 
hålls den 31 mars och 1 april. Programmet är klart och DK fick ta del av det. 
 
Vidare informerade de att det kommer att hållas ett likartat seminarium för specialklubbar 
den 20–21 oktober 2012 och att UtstK önskar att DK deltar. DK konstaterar att seminariet 
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krockar med SBKs exteriördomarkonferens vilken hälften av DKs ledamöter kommer att 
delta på samt att ytterligare en ledamot är upptagen med domaruppdrag utomlands den 
helgen. DK önskar få återkomma efter seminariet för länsklubbarna med besked om hur och 
i vilken omfattning DK kan delta vid seminariet för specialklubbarna. 
 
 
 
§ 28 Information från tävlings- och utbildningschefen 
 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson informerade kort om den nya 
djurskyddslagen. För DKs information fanns en sammanfattning av lagen bifogad till 
möteshandlingarna. 
 
Vidare rapporterade Kjell Svensson att han deltagit vid Dansk Kennel Klubs domarkonferens 
som är motsvarande SKKs Generella domarkonferens. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 29 Information från sekreteraren 
 
Sekreteraren vidarebefordrade ett hjärtligt tack från Karl-Allan Andersson för hans 
honnörsdomarutnämning vid den trevliga domarmiddagen i samband med Stockholm 
Hundmässa 2011. 
 
 
För kännedom fanns en lista över svenska exteriördomares utomnordiska domaruppdrag 
under 2011. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 30 Information från utbildningsavdelningen 
 
Utbildningsavdelningen informerade att man från SKKs sida kommer att, på nästa NKU/AU-
möte, föreslå att alla ”icke FCI-raser” ska ligga som en egen grupp på European Judges 
Directory. 
 
DK noterade informationen. 
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§ 31 Resultatrapport 
 
Resultatrapport för oktober och november 2011 genomgicks och lades därefter till 
handlingarna. 
 
 
 
§ 32 Protokoll/information från FCI 
 
För kännedom fanns FCI cirkulär: 
 

- 79/2011 med information från Bulgarian Republican Federation of Cynology (BRFC) 
att Georgi Eftimov är avstängd som domare under ett år från och med 14 november 
2011. 
 

- 84/2011 med information om att Köpek Irklari Ve Köpek Bilimleri Federasyonu (KIF) 
är den enda av FCI erkända klubben i Turkiet. Domare från kennelklubbar under FCI 
får enbart döma vid utställningar arrangerade av KIF eller klubbar anslutna till KIF. 
 

- 87/2011 med information från Korea Kennel Federation (KKF) att Han Chui Kang är 
avstängd som domare under ett år från och med 21 november 2011. 
 

- 88/2011 med information från Kinoloska Zveza Slovenije (KZS) att Brane Pus har 
stängts av som domare från och med 21 november 2011 på obestämd tid. 
 

- 2/2012 med information från Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) att 
Francesca Mavilla är avstängd som domare under ett år från och med 12 december 
2011. 
 

- 3/2012 med information från Federacíon Cinológica Argentina att Damían Moreno 
har avauktoriserats som domare från och med 26 juli 2011. 
 

- 4/2012 med information om den nya ”FCI general and breed specific Guidelines 
about crosses of breeds and breed varieties” vilken gäller från och med 1 januari 
2012. 
 

- 5/2012 beträffande ett beslut som togs på FCI General Committees möte den 3 juli 
2011 i Paris. Beslutet gäller att domare ansöker om ett skriftligt tillstånd från sin 
nationella kennelklubb för att få döma på internationella utställningar utomlands. 
 
Tävlings- och utbildningschefen informerar att SKK inte kräver detta av sina svenska 
domare och att FCI har godtagit att om domaren står med på European Judges 
Directory så gäller det istället för ett skriftligt tillstånd från SKK. 

 
- 6/2012 vid FCI General Committees möte i Paris den 3 juli 2011 godkändes ett förslag 

från FCI Shows Commission enligt följande: 
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I ”Regulations for FCI Dog Shows, § 6 Qualifications and placings” finns exempel på 
när prissättningen “Cannot be judged” ska användas. FCIs medlemmar och partners 
ombeds att ta särskild hänsyn till detta påpekande och se till att domarna använder 
prissättningen på internationella utställningar när så är tillämpligt. 

 
 
För kännedom fanns: 
 

- Protokoll från FCI Show and Show Judge Commissions möte i Rom den 6 februari 
2011. 

 
- En beslutslista från FCI General Committees möte i Paris den 3–5 juli 2011. 

 
- Protokoll från FCI Europé Section General Committee den 16 november 2011 på 

Münchens flygplats i Tyskland. 
 

- Årsberättelse 2011 från FCI Show Judges Commission 
 

- Kallelse, program och dagordning för FCI Show Judges Commissions möte i Vilnius 
den 4–5 februari 2012. 
 

- Lista över FCI Commission members 
 

- Confirmation of Assignment between the judges and the organization 
 

- Information från FCI General Committees möte i Rom i april 2011 beträffande de 
regler som gäller från och med 1 januari 2012 för engelska domare vid FCIs 
internationella utställningar. Reglerna har lett till vissa missförstånd därför jobbar FCI 
och The Kennel Club på att komma fram till en gemensam lösning så att missförstånd 
inte ska uppstå. Fram till dess att FCI och The Kennel Club har kommit fram till en 
gemensam lösning gäller fortfarande reglerna från cirkulär nr 45/2011. 
 

- Uppdaterad lista över internationella utställningar under 2012. 
 
 
 
§ 33 Protokoll från NKU/AU 
 
För kännedom fanns NKU/AUs protokoll från mötet på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo 
den 5 oktober 2011. 
 
 
 
§ 34 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen (CS) 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/CS sammanträde den 16 november 2011: 
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- §182 Information från CS ledamöter, Mats Stenmark 
Utvärdering av dömda uppdrag 
Mats Stenmark informerade om att DK och UtstK tillsammans tittat igenom hur 
många grupp- och BIS-uppdrag domarna haft under 2011. Totalt har 257 domare 
dömt grupp- eller BIS-final. Av dessa har fyra domare dömt grupp tre eller fyra 
gånger samt två domare som satts in att döma grupp i ett akut läge och därmed 
kommit att döma samma grupp tre gånger. DK kontaktar de berörda domarna om 
vad som noterats vid genomgången för 2011 och en påminnelse om gällande praxis. 
 
Ordföranden informerade om att kontakt med berörda domare redan är gjord. 

 
 
 
§ 35 Protokoll från Utställningskommittén (UtstK) 
 
För kännedom fanns protokoll från UtstK möte den 1 november 2011. 
 
 
 
§ 36 Protokollsutdrag från Standardkommittén (StandK) 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/StandK sammanträde den 29 november 2011: 
 

- § 97 Rysk svart terrier, remissyttrande från SBK 
Förelåg yttrande från Svenska Brukshundklubben över förslag till översättning av 
reviderad standard för svart terrier. SBK tillstyrker ändring av rasnamnet till rysk svart 
terrier. 
Beslöt StandK bifalla vissa av klubbens synpunkter samt efter vissa redaktionella 
ändringar fastställa standarden för publicering. 
Beslöt StandK att rasens namn i Sverige ska vara rysk svart terrier. Då SBKs 
remissyttrande inkommit fem månader försent kan rasnamnet inte ändras i SKKs 
datasystem redan från årsskiftet 2011-12. 
Noterade Stand K att det ”grooming-schema” som finns i den ryska standarden 
saknas i FCIs standard och därmed i den svenska översättningen då det inte 
överensstämmer med FCIs Model Standard. 

 

 
- § 104 Tysk schäferhund, remissyttrande från SBK 

Förelåg nytt omarbetat yttrande från Svenska Brukshundklubben över förslag till 
översättning av reviderad standard för tysk schäferhund (standk 5/2011, § 84). Renée 
Sporre Willes informerade om arbetet inom FCI för att rasens hemland ska förtydliga 
skrivningarna angående lång dubbelpäls under päls samt angående päls under 
diskvalificerande fel. 
Beslöt StandK bifalla vissa av klubbens synpunkter samt efter vissa redaktionella 
ändringar fastställa standarden men avvakta med publicering i väntan på eventuellt 
besked från FCI om förtydliganden. Översättningen av standarden kommer dock att 
publiceras på SKKs webbplats senats vecka 51. 
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Noterade StandK att hårlagsvarianterna i standarden kommer att betecknas 
dubbelpäls (Stockhaar) respektive lång dubbelpäls (Langstockhaar). 

 
DK noterade informationen 
 
 
 
§ 37 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt ärenden som ska publiceras 
på webben 

 
DK beslutade att alla punkter får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 
 
 
§ 38 Nästa möte 
 
Nästa möte är inbokat till den 30 mars kl 10.00 med påföljande gemensamt möte med UtstK 
kl 15.00. Båda mötena hålls på Scandic Järva Krog. 
 
Ytterligare ett möte bokades in till den 13 juni 2012 kl 10.15 på SKKs kansli. 
 
 
 
§ 39 Mötets avslutande 
 
Ordförande tackade för ett givande möte och förklarade därefter mötet för avslutat. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Carl-Gunnar Stafberg   Karl-Erik Johansson 
 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 


