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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 7 
november 2012 på SKKs kansli i Spånga. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade: 

-Kjell Svensson, Ulrika Henriksson 
 

Anmält förhinder:  

-Kenneth Eliasson 
 

Protokoll 

-Pia Wahlström 
 
 

§ 137 Sammanträdet öppnas 

 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat. 
 

§ 138 Val av justerare 

 
Magnus Hagstedt utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 

§ 139 Fastställande av dagordning 

 
Föreslagen dagordning fastställdes efter att punkten ”Domarkonferenser – Övrigt” 
lagts till. 
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§ 140 Föregående protokoll DK nr 4/2012 

 
DKs protokoll nr 4/2012 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§ 141 Redovisning arbetsgrupper – Konferens svenska raser & numerärt små raser 

 
För kännedom fanns den information, program samt deltagarlista beträffande 
utbildningsdagen den 16 november som skickades ut den 2 november till samtliga 
deltagare. 
 
Utbildningsavdelningen informerade att en presentatör har hoppat av med kort varsel. 
Stort tack till Karl-Erik Johansson som täcker upp för återbudet. 
 
Vidare informerade utbildningsavdelningen att deltagande domare själva måste 
”kryssa i” på plats att de deltagit på presentationen om de vill ha ett närvarointyg. Det 
finns ingen möjlighet för kansliet att göra en närvarokontroll i efterhand. 
 
 

§ 142 Redovisning arbetsgrupper – Seminarium för lärare i ”Grundkurs i anatomi och 
bedömning”. 

 

Nina Karlsdotter informerade att det planerade mötet under hösten har flyttats fram 
till i början av 2013. 

 

 

§ 143 Domarkonferenser – Skrivelse beträffande bl a konferensprotokoll 

 

En skrivelse fanns från Göran Bodegård, daterad 11 oktober 2012, beträffande bl a 
domares brister i färdighet att parallellprioritera de två aspekterna, besiktning och 
bedömning och att typsvaga hundar prioriteras. Göran Bodegård har även åsikter om 
DKs synpunkter på en specialklubbs konferensprotokoll. 

 

DK tog del av skrivelsen och konstaterar att i ”Regler och riktlinjer för 
exteriördomarkonferenser” sid 6, ”Efter konferensen” punkt 1 stycke 3 står; 
”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.” Det protokoll Göran Bodegård hänvisar till är 
enligt DK mer utformat som en artikel. DK har uttalat från början att de inte har några 
invändningar mot innehållet, men att det inte är ett protokoll utan kan användas som 
utbildningsmaterial eller som bilaga till klubbens raskompendium. 
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Beträffande Göran Bodegårds uttalande om brister i domares färdigheter angående de 
två aspekterna besiktning – bedömning och att typsvaga hundar prioriteras är DKs 
uppfattning att de inte sett någon förändring hos domarna av att se och döma efter ras 
och rastyp. 

 

Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 

 

 

§ 144 Domarkonferenser - Konferensprotokoll 

 
För godkännande fanns Svenska Pudelklubbens reviderade protokoll från 
exteriördomarkonferensen den 1 – 2 oktober 2011 i Upplands Väsby. 
 
DK beslutade att godkänna protokollet, därmed kan bidrag för konferensen betalas ut. 
 
 

§ 145 Domarkonferenser – Generella Domarkonferensen 

 
För kännedom fanns svaren från de domare som DK beslutade att begära in 
förtydligande från om anledningen till att de inte kan delta på Generella 
Domarkonferensen. 
 
DK tog del av svaren och beslutade att behandla dessa för eventuella åtgärder på DKs 
möte den 7 februari 2013. 
 
 

§ 146 Domarkonferenser - Övrigt 

 
På förekommen anledning diskuterade DK förekomsten av papperslösa 
exteriördomarkonferenser. DK är inte emot en utveckling och modernisering av 
hanteringen runt konferenserna genom att digitalisera raskompendier och 
konferensmaterial. DK anser dock att det är för tidigt att förutsätta att alla har 
möjlighet att ta del av materialet digitalt. 
 
DK konstaterar att arrangerande specialklubb bör redan i inbjudan ställa frågan till 
domarna om vilka som vill ha materialet i digital form, i övrigt ska materialet finnas 
upptryckt på konferensen och raskompendierna ska även vara tryckta i färg. 
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§ 147 Ansökningar beträffande - Gruppallroundauktorisation 

 
En ansökan har kommit från Hans Almgren med ansökan om 
gruppallroundauktorisation för grupp 10. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
En ansökan har kommit från Per Svarstad med ansökan om gruppallroundauktorisation 
för grupp 9. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
En ansökan har kommit från Marie Gadolin med ansökan om 
gruppallroundauktorisation för grupp 10. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
En ansökan har kommit från Anita Whitmarsh med ansökan om 
gruppallroundauktorisation för grupp 5. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
 
En ansökan har kommit från Arvid Göransson med ansökan om 
gruppallroundauktorisation för grupp 7. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
 

§ 148 Ansökningar beträffande - Följdauktorisation 

 

En ansökan har kommit från Marie Gadolin med ansökan om följdauktorisation för 
rasen podenco canario. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 

 

 

En ansökan har kommit från Liz-Beth C Liljeqvist men ansökan om följdauktorisation 
för raserna svart terrier och polski owczarek podhalanski. 
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DK beslutade att avslå ansökan för svart terrier men bifalla ansökan för polski 
owczarek podhalanski. 

 

 

§ 149 Domarutbildning – Handledare gruppallroundutbildning 

 
På DKs möte den 13 juni 2012 togs en lista fram med förslag på handledare till 
gruppallroundutbildningen. Utbildningsavdelning hade i uppdrag att tillfråga 
vederbörande och samtliga utom en domare har tackat ja till att vara handledare. 
 
Praktiska detaljer runt den nya gruppallroundutbildningen, som börjar gälla från 1 
januari 2013, diskuterades. 
 
DK beslutade att det är DK som tilldelar handledare till den som ska utbilda sig samt 
att utbildningsplanen som tas fram gemensamt av handledaren och eleven ska 
godkännas av DK innan utbildningen kan starta. 
 
Vidare rapporterades att Nina Karlsdotter kommer att informera om den nya 
gruppallraoundutbildningen på den generella domarkonferensen den 17 – 18 
november. 
 
 

§ 150 Domarutbildning - Yttrande 

 

Utbildningsavdelningen informerade om domaren Martin Johansson som ansökt hos 
Svenska Vinthundklubben (SvVK) om att få vidareutbilda sig på fem av klubbens raser. 
Ansökan inkom till SvVK den 16 juni 2012. Domaren har ännu inte fått något beslut 
från SvVK förutom ett meddelande om att de ska ha sitt nästa styrelsemöte den 5 mars 
2013. 

 

DK beslutade att SvVK ska kontaktas och uppmana dem att meddela domaren sitt 
yttrande omgående. Yttrande beträffande ansökan om vidareutbildning ska ske inom 
en tidsram av tre månader. 

 

 

För information fanns ett avslag från Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) 
beträffande en ansökan från domaren Johan Andersson om att få vidareutbilda sig på 
clumberspaniel. Domaren hade ansökt hos SSRK våren 2011 och inte fått svar förrän 1 
november 2012. 
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DK beslutade att bevilja ansökan om att få vidareutbilda sig på clumberspaniel. 
Beslutet togs med anledning av att SSRK dröjt för länge med sitt svar. Yttrande 
beträffande ansökan om vidareutbildning ska ske inom en tidsram av tre månader. 

 

 

§ 151 Domarutbildning - Övrigt 

 
För kännedom fanns utskick till samtliga exteriördomare om nya regler och riktlinjer 
för utbildning av exteriördomare gällande från 1 januari 2013. 
 
 
För kännedom fanns avslag beträffande ansökan om vidareutbildning från 
specialklubbar. 
 
 
Utbildningsavdelningen har tagit fram förslag på raser att presenteras vid presentation 
i samband med Stockholm Hundmässa 2013. Föreslagna raser är; petit bleu de 
gascogne, tenterfield terrier, chodsky pes, russkaya tsvetnaya bolonka. 
 
DK beslutade enligt förslaget med tillägg för rasen thai bankaew dog. Förslag på 
presentatörer för raserna ska tas fram till nästa möte i DK. 
 
 

§ 152 Preparandkursen 2013 

 

För kännedom fanns sammanställningen av utvärderingar för ”Kurs i Anatomi samt 
Regler och bedömning” för blivande exteriördomare som hölls den 21 – 23 september 
2012. 

 

För kännedom fanns deltagarförteckningar för de som skrev Centralprovet den 20 
oktober 2012. 

 

DK tog del av informationen. 

 

 

§ 153 Domarfrågor – Bordlagt ärende 

 
Bordlagt ärende från DKs möte den 6 september 2012, § 124 Domarfrågor – Avtal 
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En skrivelse fanns från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar beträffande en 
inbjuden domare som brutit sitt kontrakt utan giltig orsak. 
 
DK beslutade att bordlägga ärendet tills yttrande från domaren har kommit in. 
 
Yttrande från aktuell domare ankom 29 oktober 2012. 
 
DK tog del av domarens yttrande där domaren meddelar att han varit i kontakt med 
klubben och att domaren anser att båda parter var överens om att lösa honom från 
domaravtalet då han hade fått förhinder att fullfölja det. DK konstaterar att domaren 
skulle ha begärt skriftligt från klubben om deras överenskommelse beträffande hans 
återbud för att inga eventuella missförstånd skulle uppstå. 
 
DK beslutade att tilldela domaren en skriftlig erinran, därefter lades skrivelsen till 
handlingarna. 
 
 

§ 154 Domarfrågor - Bedömning 

 
En skrivelse fanns från utställare av rasen portugisisk vattenhund vid Södermanlands 
Kennelklubbs (SÖKK) utställning i Eskilstuna den 19 augusti 2012. Skriftställarna anser 
att utställningsreglerna inte har följts. En hund i championklassen morrade åt domaren 
vid palperingen och domaren skickade ut hunden ur ringen. Efter klassens bedömning 
kallades hundägaren åter in i ringen av domaren och fick frågan om det är okej för 
ägaren om domaren anger hunden som frånvarande istället för att rapportera hundens 
beteende. Ringsekreterarna ska enligt uppgift ha skrivit en rapport om händelsen till 
SÖKK som ska ha lämnat rapporten utan åtgärd. 
 
DK konstaterar att det är vanligt att man hanterar en situation enligt ovan på detta sätt 
i många andra europeiska länder samt i USA. I Sverige får det däremot inte gå till på 
det här sättet utan hunden skulle ha tilldelats disqualified om uppgifterna stämmer. 
 
DK beslutar att begära in yttrande från tjänstgörande ringsekreterare innan beslut i 
ärendet tas. Skrivelsen bordlades till nästa möte. 
 
 

§ 155 Domarfrågor - Uppträdande 

 
En skrivelse fanns från utställare av rasen flatcoated retriever vid Södermanlands 
Kennelklubbs utställning i Eskilstuna den 19 augusti 2012. Skriftställarna anser att 
domaren inte har uppträtt korrekt i ringen under bedömningen. 
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DK tog del av skrivelsen samt yttrandet från aktuell domare. DK beklagar att utställarna 
har upplevt det på det här sättet. DK påpekar också att utställarna borde ha 
protesterat hos bestyrelsen på utställningen om de ansett att något fel har begåtts 
under bedömningen. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 

§ 156 Raskompendier 

 
Följande raskompendier har granskats och godkänts australian kelpie och australian 
shepherd. Bidrag kommer att betalas ut när två exemplar alternativt ett digitalt 
exemplar av raskompendiet på respektive ras kommit in till SKKs kansli. 
 
Anmäldes att följande raskompendium har kommit in för granskning sedan förra 
mötet, labrador retriever. Till granskare utsågs Bo Wallin och Carl-Gunnar Stafberg. 
 
 

§ 157 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) 

 
För kännedom fanns en summering och punktlista från Svenska Dvärghundklubbens 
brakycefal-konferens den 22 september 2012. 
 
DK tog del av informationen. 
 
 

§ 158 Övriga skrivelser 

 
En skrivelse fanns från Göran Bodegård beträffande kynologisk kvalitetsgaranti av SKKs 
utställningsverksamhet. 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterar att frågan är en pågående process inom 
organisationen. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från Svenska Irländsk Varghundklubben beträffande hundar med 
uppenbar hälta och även mentalitetsproblem inte enbart blivit bedömda utan även 
framtagna och premierade med både BIR och BIM-resultat. Klubben önskar att DK 
belyser problemet för domarna. 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterar att detta är ett generellt problem för alla 
raser. DK beslutade att hänskjuta frågan till SRD Kommittén. Därefter lades skrivelsen 
till handlingarna. 
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En skrivelse fanns från Amerikansk Cocker Cirkel till Svenska Spaniel och 
Retrieverklubbens (SSRK) styrelse för kännedom till DK beträffande en domare som 
ansökt om att få vidareutbilda sig på rasen amerikans cockerspaniel. Rasklubben har 
inte fått någon förfrågan från sin specialklubb, SSRK, vilket är brukligt när domare 
ansöker om att utöka sitt rasregister. Rasklubben önskar att detta inte ska upprepa sig 
i framtiden. 
 
DK tog del av skrivelsen, därefter lades den till handlingarna. 
 
 

§ 159 Redovisning DK/VU 

 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Rose-Marie Emery isländsk fårhund 
 
Arvid Göransson blodhund 
 basset artésien normand 
 grand basset griffon vendéen 
 
Catharina Hasselgren australisk terrier 
 irländsk terrier 
 parson russell terrier 
 
Carl-Magnus Olofsson irländsk röd setter 
 
Helena Peterzéns irish glen of imaal terrier 
 skotsk terrier 
 
Gunilla Skallman russkiy toy 
 
 

Auktorisationer genom examination;  
 
Johan Andersson flatcoated retriever 
 
Johnny Andersson rottweiler 
 
Karin Brostam Berglund flatcoated retriever 
 
Anette Edlander tibetansk spaniel 
 
Marie Gadolin rhodesian ridgeback 
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Eva Liljekvist Borg tax 
 
Jan Törnblom pudel 
 
 

§ 160 Pågående ärenden 

 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
 
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats: 
 
Nr 3/2012 
§ 83 Föreslå presentationsraser på MyDOG 2013. 
 

Följande raser kommer att presenteras; basset atrésien normand, basset 
bleu de gascogne, sredneasiatskaja ovtjarka och kavkazskaja ovtjarka. 
Inbjudan till presentationerna kommer inom snar framtid att skickas ut 
till samtliga exteriördomare. 

 
§ 91 Förslag på lämpliga domare att ingå i utbildningen till allrounddomare. 
 

Den 27 september 2012 beslutade DK om ett förslag som sedan 
uppdrogs till ordföranden i DK att delges CS på deras möte den 8 – 9 
november 2012. 

 
Nr 4/2012 
§ 111 Att brevledes kontakta de domare som inte har giltigt skäl samt de 

domare som de önskar få ett förtydligande av lämnat skäl för återbud till 
Generella Domarkonferensen. 

 
 Uppdraget utfört. 
 
§ 119 Bjuda in till en mentorträff den 5 mars 2013, kl 17.00 på SKKs kansli. 
 
 Uppdraget utfört. 
 
§ 120 Fundera över upplägget vid examinationstillfället på kommande 

preparandkurs. 
 
 DK ser ingen anledning till att ändra den rutin som råder idag. 

Bedömningen av preparanden sker över hela kursen inte enbart vid 
examinationen. DKs mål för intagningsförfarandet är att endast anta 
personer som man anser har goda förutsättningar att klara utbildningen. 
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§ 161 Information från ordföranden 

 
Ordföranden informerade att Bo Skalin och Natalja Nekrosiene nu har fått sina 
auktorisationer överflyttade till Sverige. 
 
Vidare informerade ordföranden om de nya ersättningsreglerna där domaren själv får 
bestämma om denne vill ha ersättning enligt FCIs regler eller SKKs. Man kan inte 
blanda de olika varianterna utan antingen väljer man FCIs ersättning som är 35€/dag 
och 3,5 €/mil (skattepliktig) eller SKKs ersättning som är 950 kr/dag och 18.50/mil 
(skattefri). 
 
DK uppmanar domarna att redan vid avtalsskrivningen för ett domaruppdrag skriva in 
det alternativ man väljer för att undvika missförstånd och eventuella konflikter. 
 
 

§ 162 Information från ledamöterna 

 
Karl-Erik Johansson rapporterade att han deltagit vid Svenska Mastiffklubbens och 
Svenska Klubben för Engelsk Bulldoggs raskonferenser. Föredraget för engelsk bulldogg 
finns tillgängligt på youtube. 
 
 

§ 163 Information från Tävlings- och utbildningschefen 

 
Kjell Svensson informerade att NKU/AU har beslutat att norden ska ha gemensamma 
regler när det gäller utställningsrätt för nya, icke FCI erkända raser. I framtiden 
kommer det att behöva finnas minst 50 individer av en ras i norden för att den ska få 
utställningsrätt. 
 
På grund av ovanstående beslut så har följande raser fått utställningsrätt från och med 
1 januari 2013; american toy fox terrier, american eskimo dog, dansk spids och 
russkaya tsvetnaya bolonka 
 

 Rätt att döma raserna har nordiska allrounddomare och gruppallrounddomare. 

 Standard som gäller och som finns tillgänglig för närvarande är den som finns 
på respektive ras hemlands kennelklubbs hemsida. 

 Raserna får inte tilldelas CACIB. 
 
Vidare informerade Kjell Svensson från ”Seminarium för specialklubbarnas 
domaransvariga och utställningsansvariga” som hölls den 20 – 21 oktober 2012. 68 
specialklubbsfunktionärer deltog och seminariet var mycket lyckat. 
DK tog del av informationen. 
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§ 164 Information från utbildningsavdelningen 

 
Ulrika Henriksson rapporterade att hon deltagit vid en utbildningsdag som 
arrangerades av Golden Retrieverklubben och Labrador Retrieverklubben för domare 
som inte redan är auktoriserade för raserna. 
DK tog del av informationen. 
 
 

§ 165 Resultatrapport 

 
Resultatrapport för september 2012 genomgicks och lades till handlingarna. 
 
 

§ 166 Protokoll/information från FCI 

 
För kännedom fanns FCI cirkulär: 
 

- 53/2012 med information om att Stefan Stefik s avstängning som domare 
(enligt cirkulär 51/2012) tagits tillbaka på grund av att han sedan 27 juni 2012 
flyttat sin domarauktorisation till Bulgarian Republican Federation of Cynology. 

 
- 55/2012 innehållande protokoll från FCI General Committee’s möte i Wien den 

11 – 13 april 2012. 
 

- 56/2012 med information om att Peter Ammann blivit avauktoriserad som 
domaren från och med 4 oktober 2012. 
 

- 57/2012 med information om att FCI General Committee beslutat att Stefan 
Stefik inte får döma på några FCI anslutna utställningar. Beslutet gäller från och 
med 17 september 2012 (upphäver cirkulär 53/2012). 
 

För kännedom fanns uppdaterad lista över raser med rasvarianter som får tilldelas 
CACIB. 
 
 

§ 167 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen 

 
Protokollsutdrag fanns från SKK/CS sammanträde den 21 september 2012; 
 
§ 94 Information från Tävlings- och Utbildningsavdelningen  
Utbildningsavdelningen har blivit uppmärksammad på att det finns ett antal domare i 
European Judges Directory som står som allrounddomare trots att de inte är 
auktoriserade på tillräckligt många raser för att kunna anses som allrounddomare.  
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DK önskar att CS för frågan vidare till FCIs Europasektion för att utreda vad det beror 
på.  
 
CS beslutade att ta frågan vidare. VD har talat med Espen Engh som ska ta kontakt med 
respektive land för att rätta till detta. 
 
 
§ 114 Ansökningar beträffande överflytt av allrounddomare från annat FCI- land 
(Protokollsutdrag från SKK/DK nr 4-2012)  
Ordföranden informerade om att en ansökan från Bo Skalin och Natalja Nekrosiene, 
båda numera bosatta i Sverige, om att få bli överförda från Finland respektive Litauen 
till SKKs domarregister, inom kort kommer komma upp hos DK för handläggning.  
 
DK tog del av ordförandens information och med den som bakgrund beslutades att 
rekommendera CS att bevilja ansökan om överflytt av allrounddomarauktorisation för 
Bo Skalin och Natalja Nekrosiene till SKKs domarregister.  
 
CS beslutade att flytt av både Bo Skalin som Natalja Nekrosienes domarauktorisationer 
godkänns. 
 
DK noterade informationen. 
 
 

§ 168 Protokoll/protokollsutdrag från Utställningskommittén 

 
Protokollsutdrag fanns från SKK/UtstK sammanträde den 12 september 2012; 
 
b) Dräktig briard utställd i Vännäs 16 juni 2012 – åtta dagar före valpning  
Förelåg för UtstK underlag inkomna 30 juli 2012 angående hund av ras briard som 
ställts ut åtta dagar före valpning på Västerbottens Kennelklubbs utställning i Vännäs 
16 juni 2012 i strid mot Utställnings- och championatregler, punkt 6. Hinder för 
deltagande i utställningar, prov och tävlingar, Dräktig tik och valptik. 
 
Konstaterade UtstK att hundägaren den 16 juni 2012 ställt ut briardtiken, åtta dagar 
före beräknad valpning, i strid mot ovan nämnda regler vilka innebär att ---”dräktig tik 
inte får delta i prov, utställning eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 
dagar efter första parningen”---. Sista dag för deltagande i utställning, för i ärendet 
aktuell briardtik utifrån första parningstillfället skulle varit 26 maj 2012, då beräknad 
valpning var 25 juni. Vidare konstaterades utifrån inkomna underlag att briardtiken 
nedkommit med nio valpar 24 juni 2012.  
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Beslöt UtstK att erhållna priser på Västerbottens Kennelklubbs utställning i Vännäs 16 
juni 2012 ska annulleras, för i ärendet aktuell briardtik, med hänvisning till ovan 
nämnda.  
 
Beslöt UtstK vidare att med hänseende till att tiken deltagit i utställning så nära inpå 
beräknad valpning samt det fakto att briardtiken förflyttats så nära i tid, vilket inte är 
tillåtet, att vidarebefordra ärendet till SKKs Disciplinnämnd för beslut om eventuell 
disciplinär åtgärd.  
 
Beslöt UtstK vidare att informera SKKs Domarkommitté om händelsen med hänvisning 
till att domaren som dömt briardtiken på ovan nämnda utställning, inte i sin 
bedömning tagit hänsyn till att tiken varit högdräktig.  
 
Beslöt UtstK vidare att även informera SKKs Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté 
om ovan nämnda beslut. 
 
DK beslutade att bordlägga ärendet och begära in yttrande från aktuell domare. 
 
 
§ 98 UtstK – policyfrågor – bestämmelser 
f)Domares hantering av bedömningsordning – klagomål från utställare  
Förelåg skrivelse inkommen 2012-08-21 från utställare på Södermanlands 
Kennelklubbs internationella utställning i Eskilstuna 18 – 19 augusti 2012. Utställaren 
med ras svensk lapphund har lämnat en redogörelse och en förfrågan om 
bedömningen får gå till så?  
 
Förelåg skrivelse i ärendet från arrangerande länsklubbs bestyrelse inkommen 2012-
08-28.  
 
Tog UtstK del av inkomna underlag. Fann UtstK att framför allt två delar i redogörelsen 
av bedömningsordningen är anmärkningsvärd. Det ena är att domaren gentemot 
tjänstgörande ringsekreterare framhärdat att det inte varit nödvändigt att ta in alla CK-
hundar för tävlan i bästa hane-/bästa tikklassen och därmed certifikat, med motivering 
att hon redan bestämt placeringen. Det andra är att domaren ändrat sin bedömning 
och velat tilldela en hund ett CK, när en utställare på väg ut ur bedömningsringen 
konstaterar att ”hon och hunden kan åka hem” då den inte fått CK. Detta CK tackade 
utställaren direkt nej till, då utställaren anser att domaren får stå fast vid den 
kvalitetsbedömning som hunden fått inne i ringen. 
 
Konstaterade UtstK att utställarens redogörelse, i skrivelse ovan nämnd av hur 
bedömningen har gått till, har styrkts i skrivelse genom bestyrelsen som varit på plats.  
Beslöt UtstK att på förekommen anledning påpeka att domare måste följa 
bedömningsordning och ta in alla CK-hundar för tävlan i bästa hane-/bästa tikklass.  
 



  

SKK/DK nr 5/2012 
2012-11-07 
Sida 15/17 

 
 

 

15 
 

Noterade UtstK att ringsekreteraren påpekat att alla CK-hundarna ska tas in, men att 
domaren har framhärdat att detta inte behövs.  
 
Beslöt UtstK att vidarebefordra ovan nämnda till Domarkommittén för kännedom. 
 
DK beslutade att bordlägga ärendet och begära in yttrande från aktuell domare. 
 
 
För kännedom fanns Utställningskommitténs (UtstK) protokoll från mötet den 12 
september 2012. 
 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/UtstK sammanträde den 19 oktober 2012; 
 
 
§ XX Gotlands Kennelklubb – Visby 25 och 26 augusti 2012 – bestyrelserapport 
Förelåg bifogat med bestyrelserapport från Gotlands Kennelklubbs utställning i Visby 
25 augusti 2012, ett ärende angående en domare som gett en mellanpudel 
S39183/2009 Evanjas Petit Bijou priset ”disqualified” på grund av färg. I resultatlistan 
bif. har priset noterats som ”ej godkänd färg”. 
 
Från Ulla Rylander ledamot i UtstK som också varit bestyrelse på aktuell utställning har 
framkommit att hundägaren varit i kontakt med bestyrelsen och där blivit ombedd att 
lämna protesten på plats, men har uppgett att de först ville prata med uppfödaren. 
Bestyrelsen har uppmärksammat att det förts diskussioner mellan utställare och att 
det framkommit tveksamheter kring domarens bedömning både dag ett i Visby den 25 
augusti samt dag två den 26 augusti då bestyrelsen på plats tillstrykt en inkommen 
protest gällande priset ”disqualified” på en chihuahua med motiveringen ”tandsaknad, 
hörntänder”. Noterats har att klagomål inte rört domarens uppförande. 
 
Förelåg skrivelsen från hundägaren. 
Förelåg yttrande från domaren. 
Förelåg skrivelse från avelsråd i Svenska Pudelklubben angående färgen blå på pudel. 
 
Tog UtstK del av underlagen i ärendet samt noterade UtstK att aktuell utställare varit i 
kontakt med bestyrelsen på plats. 
 
Beslöt UtstK att vidarebefordra ärendet till SKKs Domarkommitté. 
Beslöt UtstK att uppmärksamma SKKs Domarkommitté på att det funnits fler 
tveksamma ärenden kring domaren bedömning. 
 
DK noterade UtstK protokollsutdrag, därefter lades protokollsutdraget till 
handlingarna. 
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§ 169 Minnesanteckningar från DK och SRD-Ks gemensamma möte 

 
För kännedom fanns minnesanteckningarna från DKs och SRD Kommitténs 
gemensamma möte den 27 september 2012 på SKKs kansli.  
 
Minnesanteckningarna lades till handlingarna efter genomgång. 
 
 

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

 
Beslutades att § 154 inte för offentliggöras förrän protokollet är justerat. 
 
 

§ 171 Mötesdatum för 2013 

 
Beslutades följande datum för DKs möten under 2013; 
 
7 februari 
3 – 4 april, gemensamt möte med Utställningskommittén 
13 juni 
19 september 
6 november 
 
 

§ 172 Mötets avslutande 

 
Ordföranden tackade alla för ett bra möte och förklarade det för avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Carl-Gunnar Stafberg   Magnus Hagstedt 
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Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 


