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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté 
den 7 februari 2013 på SKKs kansli i Spånga. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Kenneth Eliasson, Karl-Erik 
Johansson, Bo Wallin 
 

Anmält förhinder:  

Magnus Hagstedt, Pia Wahlström 
 

Adjungerade SKKs kansli: 

Kjell Svensson, Ulrika Henriksson, Susanne Karlström 
 

Protokoll 

Kjell Svensson & Ulrika Henriksson 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 
 
Ordföranden hälsade välkommen och riktade ett särskilt välkomnande till Susanne 
Karlström från Tävlingsavdelningen på SKKs kansli som är adjungerad till dagens möte 
som ett led i internutbildningen för att få insikt i kommitténs arbete. Mötet förklarades 
därefter för öppnat. 
 
Mötet inleddes sedan med att hedra de bortgångna exteriördomarna Marlo Hjernquist 
(tillika Hedersledamot i SKK) och Christina Roseen. DK påtalade särskilt den stora insats 
Marlo gjort inom SKKs exteriördomarutbildning, framförallt under 1960- och 70-talet 
då han under många år var lärare och ansvarig för genomförandet av preparandkursen 
(rektor) när den hölls på Hundskolan i Sollefteå. 
 
 

§ 2 Val av justerare 
 
Karl-Erik Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 3 Fastställande av dagordning 
 
Föreslagen dagordning fastställdes efter smärre justeringar. 
 
 

§ 4 Föregående protokoll DK nr 5/2012 
 
DKs protokoll nr 5/2012 godkändes och lades till handlingarna efter justering av §156 
andra stycket till att lyda: 
 
När raskompendium för labrador retriever inkommer till kansliet är Bo Wallin och Carl-
Gunnar Stafberg utsedda till granskare. 
 
 

§ 5 Redovisning arbetsgrupper – Seminarium för lärare i ”Grundkurs i Anatomi och 
bedömning” 
 
Arbetsgruppens ansvarige Nina Karlsdotter informerade att seminariet beräknas börja 
kl 10.15 och avslutas c:a kl 17 den 20 november 2013. Datum för möte i arbetsgruppen 
bestämdes till 23 april 2013 på SKKs kansli.  
 
 

§ 6 Domarkonferenser – Generella domarkonferensen 17-18 november 2012 

Fanns lista över domare som inte deltog på konferensen samt redovisning av de skäl 
de anfört för sin frånvaro. 
 
DK tog del av underlaget och beslutade att uppdra till några av DKs ledamöter att 
kontakta sex av de frånvarande domarna för att tillfråga dem om skäl för sin frånvaro. 
Vidare beslutade DK att tilldela tre domare en skriftlig erinran då de skäl de angett för 
sin frånvaro inte kan anses vara godtagbara utifrån att det tydligt framgått av inbjudan 
att närvaro vid konferensen är obligatorisk. 
 
Fanns för kännedom utvärdering av den Generella domarkonferensen. 176 deltagare 
har besvarat utvärderingen och sammantaget kan konstateras att deltagarna varit 
mycket positiva. Gällande den presentationsdag för svenska raser samt numerärt små 
raser som DK hade ansvaret för fredagen den 16 november visar utvärderingen att 
89% angivit att de tyckte att dagen var givande samt att 92% angivit att det är en bra 
idé att SKK arrangerar en utbildningsdag i samband med en generell domarkonferens. 
 
DK noterade informationen. 
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§ 7 Domarkonferenser – Redovisning av genomförda exteriördomarkonferenser 

 
För godkännande fanns Svenska Brukshundklubbens protokoll och ekonomisk 
redovisning från deras exteriördomarkonferens den 19 – 21 oktober 2012 i Upplands 
Väsby. 
 
DK beslutade att godkänna protokollet och den ekonomiska redovisningen samt att 
konferensbidrag om 100 000 kr utbetalas i enlighet med gällande regler om 75% av 
kostnaden, men max 100 000 kr. Utbetalning sker dock först när av DK godkända 
raskompendium för samliga på konferensen förekommande raser inkommit till SKKs 
kansli. Se vidare § 25 i detta protokoll. 
  
 

§ 8 Diskussion angående den nya gruppallroundutbildningen som gäller från 1 januari 
2013 
 
Då det kommer att finnas stora skillnader hos domarna som ansöker om grupp-
allroundutbildningen vad gäller antal raser domaren tidigare är auktoriserad för och 
har erfarenhet av, konstaterade DK att det i alla fall inledningsvis kommer att vara en 
övergångsperiod där individuella bedömningar behöver göras. 
 
Uppdrogs åt Bo Wallin och Nina Karlsdotter att kontinuerligt notera och samla 
synpunkter om detta nya utbildningssystem. DK ska göra en första avstämning och 
utvärdering i början av 2014 när det varit i bruk cirka 1 år. 
 
Vid tillstyrkan av ansökan om gruppallroundutbildning sker bland annat följande: 

- DK utser handledare 
- SKKs utbildningsavdelning skickar lista över den sökandens tidigare yttranden 

till handledaren samt vid behov statistik över den sökandes tidigare 
domaruppdrag i Sverige och lista över raser auktorisation innehas för 

- Handledaren och den sökande tar fram förslag på utbildningsplan i enlighet 
med ’Kriterier för auktorisation av gruppallrounddomare’ samt dokumentet 
’Anvisningar till handledare’ 

- För raser som planeras ingå i utbildningsplanen och där yttrande saknas, fyller 
den sökande i blanketten ’Förfrågan till specialklubb från domare som önskar 
utöka sitt rasregister’. En blankett per specialklubb. 

- Handledaren iordningsställer ansökningarna till klubbarna och skickar på 
uppdrag av DK ansökan till specialklubben 

- Handledaren skickar in förslaget på utbildningsplan till SKKs kansli för vidare 
befordran till DK/VU 

- Efter eventuella justeringar fastställs utbildningsplanen av DK/VU 
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§ 9 Ansökningar beträffande gruppallroundutbildning 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare har kommit från Yvonne Brink som i 
sin ansökan ber DK om hjälp med förslag till prioritering av grupper. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för Yvonne Brink. 
DK beslutade att utse Karl-Erik Johansson till handledare. 
DK beslutade ge i uppdrag till handledaren att diskutera med den sökande vilken 
grupp hon bör börja med. 
 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 1 har kommit från Petra 
Junehall. 
 
DK konstaterar att den sökande har uppnått auktorisation för 2/3 av gruppen med god 
fördelning av raser representerande olika hundtyper samt ingår gruppens SRD-raser 
och de på utställning fem numerärt största raserna, men att hon behöver mer 
erfarenhet av att döma de raser hon inte hunnit döma än (t.ex. tysk schäferhund, 
shetland sheepdog, schapendoes, welsh corgi). 
 
För övrigt ser DK inte att Petra Junehall behöver en utbildningsplan för gruppen, utan 
hon får återkomma med ansökan om auktorisation som gruppallrounder för grupp 1 
när hon hunnit döma raserna mer i enlighet med ’Kriterier för auktorisation av 
gruppallrounddomare’. 
 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för fyra grupper har kommit från 
Liz-Beth C Liljeqvist. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för Liz-Beth C Liljeqvist 
med i första hand en grupp i taget. 
DK beslutade att utse Bo Wallin till handledare. 
DK beslutade ge i uppdrag till handledaren att diskutera med den sökande hur 
utbildningsplanen kan läggas upp samt i vilken ordning hon bör utbilda sig på 
grupperna. 

 
 

§ 10 Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation 
 
En ansökan har kommit från Per Svarstad med ansökan om gruppallroundauktorisation 
för grupp 2. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
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En ansökan har kommit från Eva Liljekvist Borg med ansökan om gruppallround-
auktorisation för grupp 9. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. Den sökande behöver bland annat redovisa mer 
erfarenhet av att ha dömt brakycefaliska raser i grupp 9 samt mer erfarenhet av att ha 
dömt chihuahua som är en av de fem numerärt största raserna på utställning i 
gruppen. 
 
 
En ansökan har kommit från Hans Almgren med ansökan om gruppallround-
auktorisation för grupp 1. 
 
DK beslutade att avslå ansökan bland annat mot bakgrund av att den sökande inte 
uppnår auktorisation för minst 2/3 av raserna i gruppen. 
 
 
En ansökan har kommit från Hans Almgren med ansökan om gruppallround-
auktorisation för grupp 8. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
En ansökan har kommit från Mats Jonsson med ansökan om gruppallround-
auktorisation för grupp 6. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 

§ 11 Ansökningar beträffande följdauktorisation 
 
En ansökan har kommit från Yvonne Brink med ansökan om följdauktorisation för 
raserna aidi, broholmer, cimarron uruguayo och perro dogo mallorquin/ca de bou. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
En ansökan har kommit från Jens Myrman med ansökan om följdauktorisation för 
raserna podenco canario, podenco ibicenco, podengo portugues, chart polski och 
galgo espanol. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
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En ansökan har kommit från Göran Fastén med ansökan om följdauktorisation för 
raserna american foxhound, bluetick coonhound, foxhound, plott och posavski gonic. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
En ansökan har kommit från Hans Almgren med ansökan om följdauktorisation för 
raserna ceskoslovensky vlciak och saarloos wolfhond. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
En ansökan har kommit från Liz-Beth C Liljeqvist med ansökan om följdauktorisation 
för raserna ceskoslovensky vlciak, saarloos wolfhond, aidi, broholmer, cimarron 
uruguayo och perro dogo mallorquin/ca de bou. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
En ansökan har kommit från Göran Johansson med ansökan om följdauktorisation för 
raserna american foxhound, estlandsstövare, foxhound, harrier, istarski kratkodlaki 
gonic, sabueso espanol och serbski gonic. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
En ansökan har kommit från Svante Frisk med ansökan om följdauktorisation för 
raserna aidi, broholmer, cimarron uruguayo och perro dogo mallorquin/ca de bou. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 

§ 12 Ansökningar beträffande honnörsdomarskap 
 

Ansökan fanns från Rose Envall Larsson om att få bli Honnörsdomare. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan och välkomnar Rose Envall Larsson som 
Honnörsdomare samt tackar henne för ett långt och värdefullt arbete i sin 
domargärning. 
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§ 13 Domarutbildning – Utbildning av allrounddomare 
 
DK-ledamöterna har reagerat på skrivningen om allrounddomarutbildning i Hundsport 
nr 12/2012 då de inte upplever att texten i Hundsport korrekt speglar det DK kom fram 
till vid sitt arbetsmöte 2012-09-27. DKs ordförande informerade om att SKK/CS vid sitt 
senaste sammanträde 2013-01-25 gjort en justering av protokollskrivningen från CS 
föregående möte 2012-11-08—09, § 123. 
 
 

§ 14  Domarutbildning – Avslag utökning av rasregister 
 
Överklagan från exteriördomare fanns avseende två avslag från specialklubb om att 
utöka rasregister. 
 
DK tog del av domarens överklagan samt specialklubbens avslag och beslutade att 
avslå överklagan samt uppmana domaren att ansöka till specialklubben på nytt då det 
är så lång tid som över fyra år sedan de båda ansökningarna gjordes. 
 
För DKs kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökningar 
om utökning av rasregister. 
 
 

§ 15 Domarutbildning – Inställd presentation 
 
 För DKs kännedom fanns beslut taget av DK/VU 2012-12-20 om att ställa in den 

planerade presentationsdagen i samband med Västra KKs utställning My Dog i 
Göteborg lördag 5 januari 2013 på grund av få anmälningar, samt att flera av de 
anmälda under samma tidsrymd planerat in medverkan vid domarexaminationer. 

 
 För DKs kännedom fanns mejl från Västra Kennelklubben där de uttrycker sin 

besvikelse över beslutet att ställa in presentationen av angivet skäl. 
 
 

§ 16 Domarutbildning - Mentorträff 
 
Den planerade mentorträffen den 5 mars 2013 har ställts in på grund av att inte 
tillräckligt många av mentorerna hade möjlighet att delta detta datum. 
 
DK beslutade om nytt datum för mentorträff till den 23 april 2013, kl 18 – 20. 
 
Uppdrogs åt kansliet att skicka ny inbjudan till mentorerna. 
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§ 17 Domarutbildning – Slutlig statistik utökning av rasregister 2012 
 
För DKs information fanns slutlig statistik för 2012 över exteriördomarnas utökning av 
rasregister. 
 
DK konstaterade att 266 auktorisationer utfärdades 2012 varav 89 (33,5 %) via 
examination respektive 177 (66,5 %) via elev-/aspiranttjänstgöring. Andel underkända 
var 7 st (2,5 %) varav 6 vid examination respektive 1 vid aspiranttjänstgöring. 69 
domare har utökat sitt rasregister under förra året, vilket utgör knappt en fjärdedel av 
domarkåren. 
 
 

§ 18 Domarutbildning - Övrigt 
 
Skrivelse fanns från Göran Bodegård med synpunkter om nya domares möjlighet till 
domaruppdrag samt synpunkter på domarutbildningen, bland annat vill han lyfta fram 
den passiva elevtjänstgöringen. 
 
DK noterade synpunkterna och uttalade att även DK är positiva till att domare under 
utbildning på nya raser genomför passiva tjänstgöringar för välmeriterade raskunniga 
domare, vilket måste anses som en utmärkt väg att tillförskansa sig kunskap om aktuell 
ras. 
 
 

§ 19 Preparandkursen 2013 
 
För DKs kännedom fanns information om 

- att den av DK utsedda uttagnings-/intervjugruppen inför preparandkursen 
kommer att ha möte den 19 februari 2013 

- kriterier inför uttagningen 
- sammanställning av de sökande inklusive läns- och specialklubbars yttranden 
- sammanställning av resultat från centralprovet den 20 oktober 2012 

 
DK tog del av informationen och konstaterade att det endast är 32 ansökningar till 
årets preparandkurs, samt att det vid centralprovet var lägre andel godkända resultat 
än vanligt; av 26 personer som skrev provet blev 15 st (57,7 %) godkända. 
 
 

§ 20 Domarfrågor – Bordlagt ärende 

 
a) DK §154/2012 angående portugisisk vattenhund som av domaren uppmanats 

att lämna ringen och noteras som ”deltar ej” då hunden morrat åt domaren vid 
palpering. DK konstaterade vid sitt förra möte ”att det är vanligt att man 
hanterar en situation enligt ovan på detta sätt i många andra europeiska länder 
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samt i USA. I Sverige får det däremot inte gå till på det här sättet utan hunden 
skulle ha tilldelats Disqualified om uppgifterna stämmer.” 

 
De båda tjänstgörande ringsekreterarna styrker i separata skrivelser att 
domaren insisterat på att hunden ska noteras som frånvarande enligt 
beskrivning ovan. 
 

DK beslutade att tillskriva aktuell utländsk domare om att detta förfarande inte 
stämmer överens med de svenska utställningsreglerna. 

 
 

b) DK §168/2012 angående protokollsutdrag från Utställningskommittén 
§96/2012 gällande dräktig briard utställd i Vännäs 16 juni 2012 – åtta dagar 
före valpning. 
 
Fanns yttrande från domaren som dömt tiken på aktuell utställning. 
 

DK tog del av yttrandet samt beslutade att lägga ärendet till handlingarna. 
 
 

c) DK §168/2012 angående protokollsutdrag från Utställningskommittén §98/2012 

UtstK – policyfrågor – bestämmelser,  gällande domares hantering av 
bedömningsordning  – klagomål från utställare av svensk lapphund. 
 
Fanns yttrande från representant för bestyrelsen och domaren vid aktuell 
utställning. 
 

Då bestyrelsens och hundägarens uppgifter om hur bedömningen har gått till är 
samstämmiga anser DK att det är styrkt att domaren inte följt den bedömningsordning 
som anges i SKKs utställningsregler. 
 
Då DK ser allvarligt på att domaren inte följt SKKs utställningsregler beslutade DK att 
tilldela aktuell domare en skriftlig erinran och uppmana domaren att framöver 
nogsamt beakta gällande bedömningsordning. 

 

 

§ 21 Domarfrågor – Bedömning 

 
Fanns överklagan av domslut vid utställning i Växjö 2012-11-04, från ägaren till 
weimaraner Lockfågelns Wenona SE28560/2011 gällande att domaren tilldelat hunden 
Disqualified med hänvisning till att hunden enligt domaren har överbett. Hundägaren 
har bifogat veterinärintyg daterat 2012-11-06 som säger att hunden har saxbett. 
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Enligt utställningsreglernas punkt 21 Protest, ska protest lämnas till bestyrelsen innan 
utställningen avslutas samma dag som det klandrade domslutet meddelas.  
 
DK konstaterade att protest inte lämnats på plats i enlighet med reglerna samt att 
domslut endast kan ändras om fel av teknisk art begåtts eller om hunden inte haft rätt 
att delta enligt gällande regler. Deltagare kan således inte protestera mot domarens 
bedömning och fria skön. 
 
DK beslutade att avslå överklagan  

  
 

§ 22 Domarfrågor – Disciplinnämndsbeslut 
 

a) Beslut fanns från SKK Disciplinnämnd 106/2012 gällande exteriördomare som 
tilldelats varning och meddelats registreringsförbud tre år framåt för brott mot 
SKKs grundregler 4:5, 4:7 och 1:1. 

 
DK förde en ingående diskussion och beslutade efter nogsamt övervägande att stänga 
av aktuell exteriördomare från och med 2013-03-09 och 18 månader framåt med 
hänvisning till SKKs domaretiska regler punkt 1 och SKKs policy och regler för 
disciplinära åtgärder avseende organisationens domare. 
 

b) Beslut fanns från SKK Disciplinnämnd 103/2012 gällande exteriördomare som 
tilldelats varning och meddelats registreringsförbud ett år framåt för brott mot 
SKKs grundregel 1:1. 

 
DK förde en ingående diskussion och beslutade efter nogsamt övervägande att stänga 
av aktuell exteriördomare från och med 2013-03-09 och 6 månader framåt med 
hänvisning till SKKs domaretiska regler punkt 1 och SKKs policy och regler för 
disciplinära åtgärder avseende organisationens domare samt med beaktande av att DK 
tidigare tilldelat aktuell domare en varning 2011-11-10. 
 
Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 
 
 

§ 23 Domarfrågor - Reseberättelse 

 
Fanns reseberättelse från Åke Cronander gällande deltagande i domarkonferens i 
Finland på stövare och beagle samt därtill hörande ekonomisk redovisning. 
 
Tackade DK för en intressant redogörelse samt beslutade att utbetala resebidrag om 
5 000 kr i enlighet med tidigare beslut DK §127/2012. 
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§ 24 Domarfrågor - Övrigt 

 
a) Fanns skrivelse från Svenska Klein- och Mittelspitzklubben inom Svenska Spets- 

och Urhundsklubben med diverse frågor som berör olika kommittéer inom SKK. 
För DKs del fanns ett önskemål om att sprida kunskapen om inmätning av klein- 
och mittelspitz i enlighet med utställningsreglerna: 

 
”Ska mätas före bedömningens början vid varje utställningstillfälle, och ska 
tävla i den storleksvariant den mäts till för dagen, till dess att hunden uppnått 
15 månaders ålder. 
Definitiv registrering av storlek sker efter första utställningstillfället efter det att 
hunden uppnått 15 månaders ålder. 
Mätning bör genomföras innan själva bedömningen börjar. 
Hund som är slutligt inmätt får inte flyttas till annan rasvariant. 

tysk spets/kleinspitz: 23 cm till och med 29 cm 
tysk spets/mittelspitz: över 29 cm till och med 38 cm” 

 
DK betonar vikten av att domare, både svenska och utländska, är väl införstådda med 
reglerna för obligatorisk mätning som framgår av utställningsreglerna samt av 
dokumentet ’Instruktioner till domare avseende obligatorisk mätning på officiella 
utställningar’ som av arrangören ska tillställas samtliga domare som dömer rasen. 
Dokumentet finns även på www.skk.se. 
 

b) Fanns skrivelse från utställare rubricerad ”Krav på kvalitetssäkring av domare”.  
DK delar skribentens uppfattning om att kvalitetssäkring av domare som dömer 
på utställning i Sverige är av största vikt. Det är ett pågående arbete och det 
senaste initiativet i denna fråga är den arbetsgrupp som SKKs centralstyrelse 
tillsatt §122/2012 där representanter från Länsklubbarna, Domarkommittén, 
Utställningskommittén och SRD-kommittén samt kansliet deltar. 
 

DK beslutar att lägga skrivelsen till handlingarna. 
 

c) Fanns skrivelse från en ägare av rasen nova scotia duck tolling retriever ställd 
till DK, Skaraborgs Kennelklubb, Norra Älvsborgs Kennelklubb och Svenska 
Domarföreningen där skribenten uppmärksammat att samma domare ska 
döma rasen både i Lidköping 12 maj och Vänersborg 9 juni. Det är bara 4 veckor 
och 6 mil emellan dessa utställningar. Skribenten refererar till SKKs 
domaranvisningar som säger:  

 

”Det är viktigt att en domare inte dömer alltför ofta inom rasens 
upptagningsområde. 
Upptagningsområdet kan variera från för vissa raser hela Sverige till för andra 
raser mer lokalt. I domaravtalet regleras detta med skrivningen ”Domare ska 
undvika att döma samma ras för nära avseende tid och plats”. 
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DK instämmer med skribenten och enligt uppgift har arrangörerna uppmärksammat 
det inträffade och åtgärd är på gång. DK beslutar att lägga skrivelsen till handlingarna. 
 

d) Fanns en skrivelse från en exteriördomare som till DK framför att DK bör vara 
mer restriktiv med vilka skrivelser som tas upp i kommittén. 

 
DK konstaterar att protester från utställare ska göras på plats i enlighet med 
utställningsreglernas punkt 21 men att man inte kan hindra medlemmar från att 
framföra sina synpunkter i brev till DK. 
  
 

§ 25 Raskompendier 
 
Anmäldes att raskompendium för prazský krysarík inkommit för granskning samt 
godkänts av granskarna Carl-Gunnar Stafberg och Bo Wallin. 
 
Bidrag kommer att utbetalas när två exemplar alternativt digital version av 
raskompendiet inkommit till SKKs kansli. 
 
Konstaterades att de tre raskompendier som inte var färdigställda av specialklubben 
inför SBKs domarkonferens i oktober 2012 och som skulle färdigställas och skickas in 
till SKK efter konferensen ännu inte inkommit; 

- gällande rysk svart terrier har kompendiet godkänts av granskarna men det har 
inte inkommit till SKKs kansli 

- gällande australian cattledog har det inte inkommit något raskompendium 
- gällande beauceron har det inte inkommit något raskompendium 

 
Uppdrogs till granskarna Nina Karlsdotter och Karl-Erik Johansson att kontakta SBK 
angående de tre kompendierna. 
 
Anmäldes av granskarna Bo Wallin och Carl Gunnar Stafberg att granskning av 
raskompendiet för golden retriever pågår och att klubben har fått ta del av granskarnas 
synpunkter. 
 
 

§ 26 Inför Kennelfullmäktige 2013  

 
Fanns fråga från SKKs VD och CS sekreterare angående vad DK önskar lyfta fram från 
sitt område i verksamhetsberättelsen 2011-2012 samt efterfrågades en redovisning av 
DKs arbete kring de i delegeringsordningen prioriterade områdena. 
 
Efter diskussion beslutade DK att uppdra till den ordinarie sekreteraren att 
sammanställa underlag till CS. 
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§ 27 Övriga skrivelser 
 
Fanns skrivelse från Svenska Terrierklubben med ansökan om dispens för amerikanske 
proffshandlern Robert Milano att döma irländsk terrier vid SvTeKs utställning 
”Terrierderbyt” 2014-11-23 trots att AKC-auktorisation inte finns. 
 
DK beslöt att avslå ansökan då grundprincipen alltid måste vara att för att döma på 
officiell utställning i Sverige måste domaren inneha auktorisation för berörd/a ras/er i 
sitt hemlands kennelklubb. Detta är särskilt viktigt i och med det arbete SKK numera 
aktivt driver avseende kvalitetssäkring av utställningar och dess domare. 

 
 

§ 28 Redovisning DK/VU 
 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att bevilja Martin Johanssons ansökan om 
utökning av rasregister med otterhound (ras som saknar klubbtillhörighet). 
 
 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Hans Almgren parson russell terrier 
 
Johan Andersson shiba 
 
Johnny Andersson dobermann 
 chow chow 
 
Christina Daniels släthårig foxterrier 
 strävhårig foxterrier 
 chesapeake bay retriever 
 
Anne-Chaterine Edoff berger des pyrenées (à poil long + à face rase) 
 
Svante Frisk kavkazskaja ovtjarka 
 japanese chin 
 
Peter Hoyer kleiner münsterländer 
 
Martin Johansson portugisisk Vattenhund 
 
John-John Johnsson affenpinscher 
 
Mats Jonsson chesapeake bay retriever 
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Petra Junehall berger des pyrenées (à face rase + à poil long) 
 
Liz-Beth C Liljeqvist russkiy toy (långh + släth) 
 
Charlotta Mellin australisk terrier 
 bedlingtonterrier 
 parson russell terrier 
 
Tina Permo tibetansk spaniel 
 
Helena Peterzéns borderterrier 
 
Britta Roos-Börjeson akita 
 basenji 
 
Gunilla Skallman australisk terrier 
 american akita 
 shiba 
 prazsky krysarik 
 
Ewa Widstrand norsk älghund, grå (gråhund 
 norsk älghund, svart 
 
 
 

Auktorisationer genom examination;  
 
Johnny Andersson norfolkterrier 
 norwichterrier 
 
Åsa Andersson amerikansk cocker spaniel 
 cavalier king charles spaniel 
 king charles spaniel 
 
Ann Carlström  nova scotia duck tolling retriever 
 
Anette Edlander grosser schweizer sennenhund 
 
Anne-Chaterine Edoff dansk-svensk gårdshund 
 riesenschnauzer (sv + p/s) 
 
Eva Eriksson tibetansk spaniel 
 
Ann-Christin Johansson mexikansk nakenhund (stor + mellan + liten) 
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Börje Johansson chesapeake bay retriever 
 
John-John Johnsson grand danois 
 
Eva Liljekvist Borg lapsk vallhund 
 svensk lapphund 
 japanese chin 
 
Liz-Beth C Liljeqvist berger des pyrenées (à poil long + à face rase) 
 lancashire heeler 
 dansk-svensk gårdshund 
 hovawart 
 cavalier king charles spaniel 
 
Jens Myrman lapsk vallhund 
 svensk lapphund 
 shih tzu 
 saluki 
 
Linda Näslund briard 
 cane corso 
 
Charlotte Orre riesenschnauzer (sv + p/s) 
 
Gunilla Skallman affenpinscher 
 kromfohrländer 
 
Per Svarstad rottweiler 
 
Jan Törnblom tibetansk terrier 
 
Annica Uppström finsk lapphund 
 norsk älghund, grå (gråhund) 
 
Maritha Östlund-Holmsten affenpinscher 
 
 
 

Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Maria Gruffman-Rönnlund leonberger 
 (1:a auktorisation = ny domare) 
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§ 29 Information från Utställningskommittén 
 
Fanns för kännedom informationsskrivelse från Utställningskommittén till läns-, 
special- och avtalsklubbar angående utställningsverksamheten 2013. 
 
DK noterade informationen. 
 
 

§ 30 Pågående ärenden 
 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
 
Till protokollet noteras att följande ärende avslutats: 
 
Nr 5/2012 
§151 Ta fram förslag till presentatörer till raspresentationen på Stockholm 

Hundmässa 2013. 
 
Diskuterade DK olika förslag och beslutade att uppdra till kansliet att tillfråga 
föreslagna presentatörer. 
 

 

§ 31 Information från ordföranden 
 
Ordföranden informerade om ett kommande uppdrag från CS till DK gällande att se 
över möjligheten att hitta en ny inriktning på framtida domarkonferenser så att de blir 
mer problemorienterade än rasorienterade.  
 
DK diskuterade hur detta uppdrag ska genomföras och beslutade att avvakta den 
formella skrivningen av uppdraget i kommande CS-protokoll och att ta upp ärendet på 
nästa möte. 
 
 

§ 32 Information från ledamöterna 
 
Tog Karl-Erik Johansson upp frågan om vilka resurser CS avsatt till Arbetsgruppen för 
Standardfrågor för att de ska kunna genomföra sitt arbete på ett effektivt sätt.  
 
DK beslutade att till CS framföra att mer resurser bör tillföras Arbetsgruppen för 
Standardfrågor för att på det sättet snabba upp arbetet med att fastställa svenska 
översättningar av rasstandards. 
 
Bo Wallin informerade om sina kontakter med en av sina adepter. 
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§ 33 Information från Tävlings- och utbildningschefen 

Kjell Svensson informerade om att det finns möjlighet för DK att använda SKKs nya 
verktyg för nyhetsbrev för att nå ut med information till de svenska domarna. 
 
Vidare informerade Kjell Svensson om en dom från Marknadsdomstolen där Svenska 
Bilsportförbundet ålagts ett vite om 1 000 000 kr för brott mot konkurrenslagen. 
Ärendet gällde att Svenska Bilsportförbundet förbjudit sina funktionärer att tjänstgöra 
vid tävling arrangerad utanför förbundets verksamhet. Marknadsdomstolen jämställer 
i domen ideella föreningar med vinstdrivande företag. Detta kan få konsekvenser för 
den skrivning som SKK har i regler och anvisningar för exteriördomare gällande 
godkända klubbar. 
 
DK beslutade att ta upp frågan på nästa möte. 
 
 

§ 34 Information från DKs ordinarie sekreterare 

För DKs information fanns tackmejl till DK från nyligen utnämnde Honnörsdomaren 
Christer Jernhake.  
 
 

§ 35 Information från utbildningsavdelningen 

För DKs information fanns lämnad statistik till verksamhetsberättelsen för 2012 som 
bland annat visar att SKK per 2012-12-31 hade 279 auktoriserade exteriördomare 
varav 14 allrounddomare. Under året har tre utnämningar till Honnörsdomare gjorts 
samt har fem gruppallroundauktorisationer utfärdats och 11 raskompendium har 
godkänts. 
 
För DKs information fanns uppdaterad statistik över de fem numerärt största raserna 
per grupp på utställningar (snitt över tre år; 2010 – 2012). DK noterade att det i några 
grupper skett smärre förändringar (förra årets siffra inom parentes); 

  GRUPP 1    GRUPP 6  

1 (1) SHETLAND SHEEPDOG  1 (1) RHODESIAN RIDGEBACK 

2 (2) COLLIE (kort- & långh)  2 (2) DREVER  

3 (3) BEARDED COLLIE  3 (3) DALMATINER  

4 (4) TYSK SCHÄFERHUND  4 - BEAGLE NY (ers. finsk stövare) 

5 - SCHAPENDOES NY (ers. belg. vallh) 5 - BASSET HOUND NY (ers. hamiltonstöv) 

        

  GRUPP 2    GRUPP 7  

1 (1) DVÄRGSCHNAUZER (p&s, sv, s&s, v) 1 (1) IRLÄNDSK RÖD SETTER 

2 (3) BERNER SENNENHUND  2 (2) KORTHÅRIG VORSTEH 

3 (2) ROTTWEILER  3 (4) WEIMARANER (kort- & långhårig) 

4 (4) LEONBERGER  4 (3) ENGELSK SETTER  

5 - DVÄRGPINSCHER NY (ers. boxer) 5 (5) STRÄVHÅRIG VORSTEH  
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  GRUPP 3    GRUPP 8  

1 (3) STAFFORDSHIRE BULLTERRIER 1 (1) FLATCOATED RETRIEVER  

2 (1) IRISH SOFTCOATED WHEATEN TERRIER 2 (2) GOLDEN RETRIEVER  

3 (2) BORDERTERRIER  3 (3) LABRADOR RETRIEVER  

4 (5) JACK RUSSELL TERRIER  4 (4) COCKER SPANIEL  

5 (4) CAIRNTERRIER  5 (5) ENGELSK SPRINGER SPANIEL 

        

  GRUPP 4    GRUPP 9  

1  TAX  1 (1) PUDEL (stor-, mellan-, dvärg- & toypudel) 

    2 (2) CHIHUAHUA (kort- & långhårig) 

    3 (5) PAPILLON/PHALÈNE  

    4 (3) CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 

    5 (4) CHINESE CRESTED DOG 

        

  GRUPP 5    GRUPP 10  

1 (1) JÄMTHUND  1 (1) WHIPPET  

2 (4) FINSK LAPPHUND  2 (2) SALUKI  

3 (2) NORSK ÄLGHUND,GRÅ (GRÅHUND) 3 (3) AFGHANHUND  

4 (5) SIBERIAN HUSKY  4 (5) IRLÄNDSK VARGHUND  

5 (3) SAMOJEDHUND  5 (4) BORZOI  

 
  
För DKs information fanns uppdaterad lista över raser som finns i registrerade i Sverige 
per 2013-01-01. 
 
För DKs information fanns uppdaterad lista över snitt antal hundar per ras per 
utställning 2012. 
 
 

§ 36 Resultatrapport 

 
Resultatrapport för november 2012 genomgicks och lades till handlingarna. 
 
 

§ 37 Protokoll/information från FCI 

 
För kännedom fanns FCI cirkulär: 
 

- 61/2012 med information om att Philippine Canine Club, Inc. avstängt domaren 
Ms Elaine H.S.TY från och med 25 oktober till och med 31 december 2012. 

- 62/2012 med information om att det bildats en konkurrerande kennelklubb i 
Pakistan som inte är medlem i FCI med samma namn som den officiella FCI 
medlemsklubben Kennel Club of Pakistan. 
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- 65/2012 med information om att Malta Kennel Club avstängning av domaren 
Mr Stephen Young upphörde 1 januari 2013. 

- 3/2013 med information om att Finska Kennelklubben avstängt domaren Kirsi 
Sainio från och med 13 januari 2013 till och med 31 december 2014. 

- 4/2013 med information om att Kinoloski Savez u Bosni i Heregovini (KSuBiH) 
från och med 1 december 2012 är ”contract partner” i FCI. 

 
För kännedom fanns FCI protokoll: 
 

- Main Decisions från FCI General Committee möte i Bukarest 8-9 oktober 2012. 
- Protokoll från FCI Europasektionens Generalförsamling i Bukarest 8 oktober 

2012. 
 

 

§ 38 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/CS sammanträde den 8-9 november 2012; 
 

- § 123 Protokoll SKK/DK nr 4/2012 
 
§ 111 Domarkonferenser - Övrigt  
Svenska Terrierklubben har ställt frågan om höjda bidrag för att kunna 
genomföra exteriördomarkonferenser för sina raser inom stipulerad tidsperiod. 
DK önskar därför lämna förslag till höjt maxbelopp inför Kennelfullmäktige 2013.  
Ulf Uddman föreslår CS att inte höja bidragen för domarkonferenser under 2013 
men väl att ta det i beaktning inför verksamhetsperioden 2014-2015.  
CS beslutade i enlighet med förslaget samt uppdrog till respektive 
kommittéordförande att lämna budgetförslag till Ulf Uddman för sina respektive 
kommittéer, samt hur finansieringen ska ske av de ökade kostnaderna. 

 

DK noterade CS beslut. Vidare uppdrog DK till ordföranden att ta med förslaget om 
höjning av konferensbidrag till budgetförslaget inför kommande verksamhetsperiod 
2014-2015, enligt skrivningen i CS protokoll. 

 
 
§ 113 Ansökningar beträffande honnörsdomarskap 
Carl Gunnar Stafberg informerade om att DK gjort en genomgång av de domare 
som inte dömt de senaste fem åren.  
DK föreslår CS att utse Christer Jernhake till Honnörsdomare.  
CS beslutar i enlighet med DKs förslag. CS skickar ett varmt och stort tack till 
Christer Jernhake för hans insatser som exteriördomare under en lång tid i SKKs 
organisation. 
DK föreslår CS att utse Rolf Norstedt till Honnörsdomare. Efter diskussion 
beslutade CS att återremittera ärendet till DK för vidare handläggning. 

 
DK uppdrog till kansliet att på nytt tillskriva Rolf Norstedt i frågan. 
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§ 118 Domarutbildning – Kvalitetssäkring av aspirantdomare 

 DK har på uppdrag CS sett över rutinerna för att utse aspirantdomare.  
DK har diskuterat frågan grundligt genom åren och ser ingen anledning att 
ändra nuvarande regler.  
Specialklubbarna förfogar över listan med aspirantdomare/examinatorer. Minst 
tio personer ska finnas på listan, annars lägger DK till ”svenska 
gruppallrounders”. Det finns möjlighet att söka dispens hos respektive 
specialklubb för att få agera som aspirantdomare/examinator. Efter ansökan 
om dispens meddelar specialklubben SKK sitt beslut. SKK/CS nr 5-2012 2012-11-
08 Sida 5/26  
CS beslutade att fastställa SKK/DKs beslut. 

 

DK noterade CS beslut. 
 
 

CS protokoll nr 3-2012 §69 Protokoll SKK/UtstK nr 3-2012 – Övrigt, Inventering 
av domare inom olika rasgrupper 
DK har på uppdrag av CS gjort en inventering av SKKs exteriördomarkår när det 
gäller rasfördelning, åldersstruktur, antalet gruppallrounder och allrounder m.m. 
--- 
CS diskuterade DKs information ingående. 
CS beslutade i enlighet med DKs förslag. CS beslutade vidare att uppdra till DK 
att inventera personer som idag är i början av sin domargärning och som runt 
2025 bör vara klara för ett allrounderskap. En långsiktig personlig 
utbildningsplan ska följa för respektive person.  

 
DK noterade uppdraget från CS. 

 
 
 Protokoll från domarkonferenser – brev från Göran Bodegård  

Göran Bodegård tillsammans med Svenska Pudelklubben har reagerat på DKs 
kommentarer om att protokollet från deras nyligen genomförda 
domarkonferens avsevärt måste kortas ner. 
Carl Gunnar Stafberg informerade om de riktlinjer för konferensprotokoll som 
finns: ”protokollet ska spegla de väsentligheter som klubb och presentatör 
framhållit rörande respektive ras. Utöver detta redovisas också om konferensen 
gjort gemensamt uttalande i någon fråga.” 
Carl Gunnar Stafberg informerade om att klubben kan komplettera sina 
raskompendier med referat från sin konferens. 
CS noterade informationen och uttryckte att SKK/DK särskilt kan påpeka detta 
till berörda klubbar för att undvika missförstånd. 

 
DK noterade CS önskemål om större tydlighet i kommunikationen gentemot 
specialklubbarna. 
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- § 122 Föregående protokoll nr 4-2012 
 
§ 90 Protokoll SKK/DK nr 3-2012, § 88 Övriga skrivelser 
Göran Bodegård har i en skrivelse lämnat förslag om att ett nytt kvalitetspris ska 
införas för att tydliggöra hundar som är typmässigt överdrivna. 
Frågan har behandlants vid NKU/AUs möte den 26 september, där övriga länder 
var negativa till att införa ett nytt begrepp. Mötet ansåg att det idag redan finns 
möjligheter att prissätta typmässigt överdrivna hundar. 
CS förde en kort diskussion i frågan och beslutade att avslå förslaget. 

 
DK noterade CS beslut. 
 
 

§ 90 Protokoll SKK/DK nr 3-2012, § 114 Ansökningar beträffande överflytt av 
allrounddomare från annat FCI-land 

En diskussion fördes åter kring principen för att överföra utländska 
allrounddomare från annat FCI-land till Sverige. 
Ulf Uddman informerade om att SKK följer de regler som finns inom FCI-
organisationen. I händelse av att svensk lagstiftning ändras kan SKK hänvisa till 
detta, vilket också betyder att lagstiftningen går före FCIs regelverk. 

 
DK noterade CS information. 
 
 

§ 116 Kynologisk kvalitetsgaranti av SKKs utställningsverksamhet 
(bordlagd fråga) 

Göran Bodegård har i brev till CS och några av CS kommittéer gett uttryck för att 
SKK på ett tydligare sätt bör kunna strukturera den kynologiska kvalitetsgarantin 
på utställningsverksamheten. 
Göran Bodegård anser att ansvaret för hundutställningars påverkan på 
hundaveln måste delas mellan 

- Utformningen av rasstandarder (bevakas av SKK/AG Standard och SRD-K) 
- Utställningsdomarens kunskaper (bevakas av SKK/DK och SRD-K) 
- Antalet utställningar (bevakas av SKK/CS, SKK/UtstK och SKK/DK) 
- Utställningsarrangörerna, i detta fall länsklubbarna, med ansvar för domar- 
   inbjudningar (denna del saknar idag något centralt överordnande ansvar) 
- Uppfödare och rasklubbar med ansvar för rasspecifika mål etc. (bevakas av 
   SKK/SRD-K och rasklubbarna) 
Ulf Uddman informerade om att det idag fungerar tillfresställande med att 
länsklubbarna själva är ansvariga för sina respektive domarinbjudningar. Under 
året har två seminarier hållits, för läns- och specialklubbars domaransvariga, för 
att ingående diskutera hur man ska hantera och kvalitetssäkra inbjudningar av 
domare utanför Norden och Europa. 
CS diskuterade frågan vidare och beslutade, för att möta intentionerna i Göran 
Bodegårds brev, att skapa en grupp som under 2013 ska se över möjligheten att 
skapa ett vektyg för klubbarna att ytterligare förbättra kvalitetssäkringen vid 
domarinbjudningar. 
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CS beslutade vidare att den grupp som Länsklubbskonferensen tillsatte, Marina 
Bengtsson, Christina Bjerstedt-Ohlsson och Aina Lundmark, samarbetar med en 
representant från vardera SKK/UtstK, SKK/DK, och SKK/SRD-K. Kjell Svensson, 
Tävlings- och Utbildningschef är sammankallande i gruppen. Uppdraget består i 
att förbättra kvalitetssäkringen vid domarinbjudningar.  

 
DK beslutade att utse Karl-Erik Johansson som DKs representant i arbetsgruppen. 
 
 

§ 39 Protokoll/protokollsutdrag från Utställningskommittén 
 
Protokoll fanns från SKK/UtstK sammanträde den 19 oktober 2012. DK tog del av 
protokollet utan vidare kommentarer. 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/UtstK sammanträde den 23 januari 2013; 
 

- § XX Registreringsärende – tolkning av domares prissättning 
I samband med handläggning på SKKs Tävlingsavdelning av inkomna resultatlistor från 
Gotlands Kennelklubb från utställningen i Visby 2012-08-26, har frågan ställts kring 
tolkning av prissättningen Disqualified, då domaren inte på prislistor har signerat 
Disqualified på grund av mentalitet, och inte heller på aktuella kritiker tydligt angivit 
anledning till Disqualified av annan orsak enligt Utställnings- och championatregler, 
punkt 22. Kvalitetsbedömning/Disqualified a-d. 
Beslöt UtstK vid sitt möte 23 januari 2013 efter genomgång av underlagen att 
vidarebefordra ärendet till SKK/DK för inhämtande av synpunkter på innebörden och 
hantering av domarens prissättning Disqualified, för de tre hundarna av ras chihuahua, 
katalognummer 269, 272 samt 273, enligt bifogade resultatlista och kritiker. 
--- 

 
DK tog del av handlingarna i ärendet och konstaterade att domaren får anses ha begått 
ett tekniskt fel då domaren inte vare sig på resultatlista eller kritiker angett tillräckligt 
skäl för att tilldela priset Disqualified, enligt SKKs Utställnings- och Championatregler, 
punkt 22. 
 
DK beslutade rekommendera UtstK att stryka priset Disqualified för de tre hundarna. 
Vidare beslutade DK att tillskriva aktuell domare med uppmaning om att följa svenska 
regler vid domaruppdrag i Sverige. 
 
 

§ 40 Protokoll från SRD-kommittén 
 
Protokoll fanns från SKK/SRD-K sammanträde den 7 december 2012. DK tog del av 
protokollet utan vidare kommentarer. 
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§ 41 Protokollsutdrag från Kommittén för Hundars Mentalitet 

Protokollsutdrag fanns från SKK/KHM sammanträde den 28 november 2012; 
 

- § 105 SKKs policy för relationen människa – hund 
Förelåg upprättat förslag till ny polilcy – relationen människa – hund – att ersätta 
nuvarande dressyrpolicyn. 
KHM ställde sig positiv till den nya policyn och beslutade att föreslå att nuvarande 
dressyrpolicy ersätts med SKKs policy för relationen människa – hund. KHMs förslag 
tillställs SKKs alla kommittéer för yttrande. 

 
DK tog del av dokumentet och uttalar sitt stöd för det nya förslaget till SKKs policy för 
relationen människa – hund.  
 
 

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

DK beslutade att § 6, § 20 c och § 22 inte får offentliggöras innan aktuella personer 
underrättats. 
 
 

§ 43 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla för ett bra möte och påminde om nästkommande två-
dagarsmöte 3-4 april där den första dagen är ett gemensamt möte med 
Utställningskommittén. DKs ledamöter uppmanas att inkomma till den ordinarie 
sekreteraren med lämpliga frågor att ta upp på det gemensamma mötet med 
Utställningskommittén. Ordföranden förklarade därefter mötet för avslutat. 

 
 
Vid protokollet 

 
 
Kjell Svensson   Ulrika Henriksson 

 
 
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. 


