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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens domarkommitté tisdag 
2013-11-05. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade:  

Kjell Svensson (tävlings- och utbildningschef), Ulrika Henriksson 
(utbildningsavdelningen) 
 

Anmält förhinder:  

Magnus Hagstedt 
 

Protokoll 

Pia Wahlström 
 
 

§150 Sammanträdet öppnas 

 
Ordföranden hälsade alla välkomna och därefter hedrades den bortgångna 
honnörsdomaren Cecilia Holmstedt med en tyst minut, sedan förklarades mötet för 
öppnat. 
 
 

§151 Val av justeringspersoner 

 
Karl-Erik Johansson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§152 Fastställande av dagordning 

 
Dagordningen fastställdes. 
 
 

§153 Föregående protokoll 

 
DKs protokoll nr 4-2013 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§152 Redovisning av arbetsgrupper 

 
a) Seminarium för lärare i ”Grundkurs i anatomi och bedömning” 
 
Nina Karlsdotter informerade att ett sista förberedande möte inför seminariet den 
20 november kommer att hållas direkt efter dagens DK-möte. 
 

DK beslutade att lägga till Carl-Gunnar Stafberg på listan över lärare i ”Grundkurs för 
anatomi och bedömning” enligt hans önskemål. 
 
 

b) Nya allrounddomare 
 
DK har fått ett uppdrag av CS att vid tillfälle återkomma med förslag på lämpliga 
personer att ingå i ett utbildningsprogram för allrounddomare enligt gällande 
regelverk: 

 
”2.12 Riktlinjer för allrounddomare 
En allrounddomare är en person med så omfattande kynologisk kompetens, 
erfarenhet av nationell såväl som internationell hundsport och med sådana 
personliga förutsättningar att han/hon kan anförtros att döma samtliga hundraser 
på utställning. 
Domaren ska vara allmänt känd och respekterad i sin domargärning.” 

 
 
DK diskuterade nogsamt CS uppdrag och beslutade att föreslå sju domare som DK 
anser vara lämpliga att ingå i en utbildning till allrounddomare. 
 
Förklarades §152 punkt b för omedelbart justerad 
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§153 Domarkonferenser 

 
a) Skrivelse från Åke Cronander beträffande måltidsinnehåll vid domarkonferenser 
 
En skrivelse fanns från exteriördomaren Åke Cronander med synpunkter på 
måltidsinnehåll vid Svenska Welsh Corgi Klubben, Svenska Lancashire Heeler 
Klubben samt Specialklubben för Västgötaspets domarkonferens den 5 – 6 oktober. 
Åke Cronander föreslår att ett avdrag om 5 000 kr ska ske på beviljat bidrag från SKK 
på grund av att inte alkohol serverades som måltidsdryck. 
 
DK tog del av skrivelsen samt de aktuella klubbarnas yttrande och uttalar ett stöd 
för klubbarnas beslut att inte använda medlemmarnas pengar till alkohol. DK ser 
vidare att klubbarnas val av måltidsinnehåll vid domarkonferenser har fungerat 
tidigare och beslutade att ingen ny policy beträffande detta behövs. Vidare 
konstaterar DK att klubbarna har rätt att själva bestämma om de vill bjuda på 
alkohol eller inte och ser därför att inget avdrag på bidraget ska göras. Därefter 
lades skrivelsen till handlingarna. 

 
 

b) Skrivelser beträffande domares uppförande vid en domarkonferens 
 
Anmälan fanns från Svenska Welsh Corgi Klubben samt Borghild Wellström och 
Lena Abrahamsson beträffande en domares uppförande vid 
exteriördomarkonferensen för lancashire heeler, västgötaspets och welsh corgi den 
5 – 6 oktober 2013. 

 
DK tog del av anmälningarna samt aktuell domares yttrande och beslutade att tilldela 
domaren en varning, d v s ett allvarligt påpekande om att gällande regler inte följts, 
med hänvisning till SKKs domaretiska regler punkt 1 och SKKs Grundregler punkt 1:3. 

 
 

Förklarades paragraf 153 punkt b för omedelbart justerad 
 
 
c) Workshop om ”Framtidens domarkonferenser” 
 
För kännedom fanns sammanställning, en från kansliet och en från Göran Bodegård, 
från workshopen om framtidens domarkonferenser vid KF den 27 september 2013. 
 
Kansliet informerade att en skrivelse har kommit från Svenska Domarföreningen 
med information om att de gärna ställer sig till förfogande i en eventuell fortsatt 
dialog beträffande domarkonferenser i framtiden. Vidare har Svenska Lagotto 
Romagnoloklubben samt Svenska Dvärghundklubben lämnat intresse för att vara 
pilotklubbar för framtidens domarkonferenser. 
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DK tog del av de två sammanställningarna samt informationen från kansliet och 
beslutade att det får ligga som underlag till den arbetsgrupp som ska tillsättas för 
”Framtidens domarkonferenser”. 
 
 

§154 Ansökningar beträffande gruppallroundutbildning 

 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 2 har kommit från Jens 
Myrman. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för Jens Myrman. 
DK beslutade att utse Karl-Erik Johansson till handledare. 
 
 

§155 Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation 

 
Kenneth Eliasson redogjorde för det uppdrag han fick vid förra mötet att i samråd med 
Arvid Göransson gå igenom hans auktorisationer i grupp 7, för att komma fram till om 
han redan uppfyller de kriterier som krävs för gruppallroundauktorisation eller om han 
ska ingå i en gruppallroundutbildning.  
 
DK noterade Kenneth Eliassons redogörelse och fann att Arvid Göransson uppfyller de 
kriterier som krävs för auktorisation till gruppallrounddomare i grupp 7 därmed 
beslutade DK att auktorisera Arvid Göransson som gruppallorunddomare för grupp 7. 
 
 

§156 Domarutbildning 

 
a) Gruppallroundutbildningen 
 
För kännedom fanns det reviderade dokumentet ”Anvisningar till handledare”. 

 
DK beslutade att fastställa dokumentet. 

 
 
Utbildningsprogram för Liz-Beth C Liljeqvist på grupp 9 fanns för godkännande. 
 

DK gick igenom föreslaget utbildningsprogram och fann att boston terrier saknas vilken 
är en SRD-ras. Uppdrogs till Bo Wallin att gå igenom vilka raser som måste finnas med i 
utbildningsprogrammet innan det kan godkännas. 
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b) Preparandkursen 2016 
 
DK ska utse lärare till Preparandkursen 2016. 

 
Beslutades att bordlägga frågan till nästa möte. 
 
 
c) Avslag beträffande ansökan om utökning av rasregister 
 
DK behandlade ett avslag från Svenska Polarhundklubben beträffande Anita 
Whitmarshs ansökan om att utöka sitt rasregister med siberian husky. Aktuell domare 
ingår i ett gruppallroundutbildningsprogram för grupp 5.  
 
Efter diskussion beslutade DK, trots klubbens avslag, att godkänna Anita Whitmarsh 
för utbildning på siberian husky. 
 
 

§157 Domarfrågor – Domarens bedömning 

 
a) Fanns överklagan av domslut vid utställning i Tvååker 2013-07-13, från ägaren till 
portugisisk vattenhund Go And Win For Ammiella SE43722/2012, gällande att 
domaren tilldelat hunden disqualified med hänvisning till att hunden har ett 
otypiskt temperament. Hundägaren påpekar att hunden inte uppvisat aggressivitet 
eller tydligt flykt-beteende, d v s då hunden kastar sig paniskt iväg från domaren 
och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg. 

 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande och beslutade att rekommendera 
Utställningskommittén att stryka priset för ovan nämnda hund. DK påpekar dock att 
hundägaren borde ha lämnat in en protest till bestyrelsen på utställningsplatsen enligt 
SKKs Utställnings- och championatregler punkt 21. 
 
 

b) Fanns överklagan av domslut vid utställning i Högbo Bruk 2013-09-7, från ägaren 
till nova scotia duck tolling retriever Krokasmedens Fight S21101/2008, gällande att 
domaren tilldelat hunden Cannot be Judged (KEP) på grund av att hunden är 
kastrerad. Ägaren hade ett giltigt intyg men domaren vidhöll att hunden inte fick 
ställas ut trots att ringsekreterarna försökte förklara att det är tillåtet att ställa ut 
kastrerade hundar i Sverige. Ägaren till hunden vill ha priset struket. 

 
DK tog del av skrivelsen samt en skrivelse från arrangören och konstaterade att KEP 
inte går att stryka eftersom det inte är någon prissättning. Däremot uttalar DK att 
utställaren borde få sin anmälningsavgift tillbaka och lämnar därför ärendet vidare till 
Utställningskommittén för beslut. 
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§158 Domarfrågor – Dubbelbokning av raser 

 
För kännedom fanns information från Värmlands Kennelklubb att de löst en domare 
från sitt avtal med klubben beträffande utställningen i Ransäter 2014 p g a att 
domaren dömer samma raser vid en annan utställning för nära i tid och plats. Klubben 
påpekade att de försökt ta kontakt med domaren som inte svarat. 
 
Kansliet informerade att de begärt in yttrande från domaren men inte fått svar. 
 
DK noterade informationen och påpekar att domaren borde ha svarat både på 
länsklubbens samt kansliets försök till kontakt. Därefter lades skrivelsen till 
handlingarna. 
 
 

§159 Domarfrågor - Dispensansökan 

 
a) Ansökan fanns om dispens i efterskott för att få döma raser domaren inte är 
auktoriserad för. Aktuell domare har varit i Australien och dömt och fått veta först 
vid ringen att denne skulle döma raser som han saknade auktorisation för trots att 
han noga informerat arrangören i god tid vilka raser han är auktoriserad för. 

 
DK konstaterade att dessa problem ibland uppstår när man dömer i Australien p g a de 
har en annan gruppindelning än FCI. DK noterade domarens uppgifter och konstaterar 
att det inte föranleder någon åtgärd, därefter lades ansökan till handlingarna. 
 
 

b) Ansökan om dispens fanns från Briardklubben för Monica Mattfolk att få döma 
berger picard vid deras utställning den 5 juli 2014 trots att auktorisation saknas för 
rasen. 

 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
 

§160 Domarfrågor - Återauktorisation 

 
En ansökan, ställd till CS, fanns från  beträffande återauktorisation som 
exteriördomare på tax. Då denne inte hann döma innan han avauktoriserades uttalar 
DK en rekommendation om eventuell åtgärd för att kunna återauktoriseras. 

 
DK diskuterade frågan ingående och beslutade att rekommendera CS att  
för att återfå sin auktorisation bör göra en aspiranttjänstgöring med minst 50 hundar 
oberoende storlek och hårlag. Aspiranttjänstgöringen ska också genomföras för en 
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svensk domare som innehaft sin auktorisation på rasen i minst fem år och dömt rasen 
minst fem gånger. 
 
Förklarades paragrafen för omedelbart justerad 
 
 

§161 Raskompendier 

 
Anmäldes att raskompendierna för briard, berger picard, vit herdehund, belgiska 
vallhundar och hollandse herdershond är godkända, varpå bidrag kan betalas ut när 
kansliet erhållit två pappersexemplar eller ett digitalt exemplar. 
 
 

§162 Särskilda rasspecifika domaranvisningar - SRD 

 
För kännedom fanns minnesanteckningar och kommentarer från mötet mellan Chinese 
Crested Club, Svenska Dvärghundklubben, SRD-K och DK på SKKs kansli den 25 
september 2013. 
 
DK noterade informationen och beslutade att minnesanteckningarna ska skickas ut till 
alla domare auktoriserade på chinese crested efter att det reviderade SRD-
dokumentet publicerats. 
 
 

§163 Övriga skrivelser 

 
a) Reseberättelse fanns från Jan-Erik Eks resa till USA för att studera terrier vid 
Montgomeryutställningen i Philadelphia. 

 
DK beslutade att godkänna reseberättelsen varvid utbetalning om 5 000 kr kan ske. 
 
 

b) En skrivelse fanns från Eva Johnsson rubricerad ”Bedömning och domarens 
uppgift”. Skriftställaren vill göra DK uppmärksam på att det brister, enligt henne, i 
bedömningen beträffande premiering av exteriöra överdrifter och felaktiga 
temperament. 

 
DK tog del av skrivelsen och noterade informationen, därefter lades skrivelsen till 
handlingarna. 
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§164 Redovisning av DK/VU 

 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- bevilja Svenska Terrierklubben förlängd svarstid till efter ordinarie styrelsemöte 
beträffande Eva Liljekvist Borgs ansökan om utökning av rasregister 

 
 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Hans Almgren irländsk röd setter 
 
Catharina Almroth lancashire heeler 
 
Roland Fors australian kelpie 
 australian shepherd 
 
Henrik Härling cairnterrier 
 
Sjoerd Jobse engelsk setter 
 pointer 
 weimaraner (kh + lh) 
 
Ambjörn Lindqvist keeshond 
 pomeranian 
 tysk spets/ klein-, mittel- & grosspitz 
 
Lars Widén irländsk röd och vit setter 
 
Karin Ögren dvärgschnauzer (p/s + sv + sv/si + vit) 

 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Henrik Härling släthårig foxterrier 
 
Martin Johansson cavalier king charles spaniel 
 papillon/phalène 
 
Jeanett Lemmeke grand danois 
 
Jens Myrman basenji 
 finsk lapphund 
 griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon 
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 tibetansk spaniel 
 
Joakim Ohlsson cocker spaniel 
 flatcoated retriever 
 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Anna-Lena Angeria norsk älghund, grå (gråhund) 
 (1:a auktorisation = ny domare) chihuahua (korth + långh) 
 
Marie Callert papillon / phalène 
 (1:a auktorisation = ny domare) 
 
Annelie Karlsson  welsh springer spaniel 
 
Caroline Lundqvist engelsk springer spaniel 
 (1:a auktorisation = ny domare) 
 
Maria Lönnhammar papillon / phalène 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 
Karin Sjöholm Östlund akita 
  grand danois 
 
Cathrin L Westin  mops 
 
 

§165 Ledamöternas uppdrag 

 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
 
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats: 
 
Nr 1/2013  
§28 Kontakta SBK beträffande två raskompendier (australian cattledog och 

beauceron) som inte färdigställts innan konferensen i oktober 2012. 
 
 Nina Karlsdotter har varit i kontakt med SBK och kompendierna är under 

granskning. 
 
Nr 2/2013 
§54 Påbörja förberedelserna inför Preparandkursen 2016. 
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 Utbildningsavdelningen rapporterade om att förberedelserna har 

påbörjats. 
 
Nr 3/2013 
§105 Se över om revidering behövs av ”Regler och riktlinjer samt domaretiska 

regler”. 
 
 Synpunkter har lämnats till kansliet. Ny reviderad upplaga ska tryckas. 
§129 Bestämma plats och datum för examinationsdagen på pointer och 

engelsk setter. 
 
 Examinationsdagen hålls den 19 december 2013 i Skaraborgs 

Kennelklubbs lokaler i Håkantorp, Vara. Dock måste minst fyra aspiranter 
delta för att examinationen ska bli av. 

 
 

§166 Information från ledamöterna 

 
Bo Wallin informerade att ”Domare i Väst” hade en träff där de gick igenom golden 
retriever, flatcoated retriever och labrador retriever, 23 domare deltog. De kommer 
att träffas varannan månad framöver och gå igenom olika ”kusinraser”. 
 
Nina Karlsdotter informerade att ”Domare i Västmanland med omnejd” har haft en 
träff där de gick igenom kerry blue terrier och irish softcoated wheaten terrier. 
 
Karl-Erik Johansson informerade att ”Domarföreningen i Stockholmsområdet” kommer 
att ha en träff den 6 november för att gå igenom tibetansk spaniel. 
 
 

§167 Information från tävlings- och utbildningschefen 

 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson informerade att ”Anatomiboken” 
kommer att tryckas upp i 2 000 ex. Det är det antal böcker vi har rätt till att trycka upp 
enligt upphovsrätten. 
 
DK beslutade att lärarna i ”Grundkurs i anatomi och bedömning” ska få varsitt 
exemplar av boken. 
 
 
Vidare förtydligade Kjell Svensson att nuvarande DK/VU verkar året ut oavsett om 
ledamöterna kommer att ingå i DK eller inte efter årsskiftet. 
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§168 Resultatrapport 

 
Resultatrapport för september 2013 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
 

§169 Protokoll / Protokollsutdrag / Information 

 

a) FCI 
För kännedom fanns; 
 

- Protokoll från General Assemblys möte i Europasektionen den 2 september 
2013 i Genève, Schweiz. 

- Injudan till FCI Show Commission och Show Judges Commissions möte den 1 – 
2 februari 2013 i Paris, Frankrike. 

- Lista över delegater i FCI Show Judges Commission 
- Lista över delegater i FCI Show Commission 
- Lista över FCI internationella utställningar 2014 

 
 

b) NKU 
 
För kännedom fanns snabbrapport från NKU/AUs möte den 8 oktober 2013 i 
Reykjavik, Island. 

 
 

c) CS 
 

Protokoll fanns från CS sammanträde den 27 och 29 september 2013. DK tog del av 
protokollen utan vidare kommentarer. 

 
 
Protokollsutdrag fanns från CS sammanträde den 12 juni 2013; 
 

§ 124 SKK/DK nr 4-2013  
§ xx Domarfrågor - Disciplinnämndsbeslut  
CS förde en lång diskussion kring den praxis som finns inom organisationen när det 
gäller att utdöma straff för brott mot SKKs regelverk. Besluten kan leda till att en 
medlem blir dubbel- och trippelbestraffad.  
 
Med anledning av domen i högsta domstolen 11 juni 2013, som baseras på att det 
svenska systemet med dubbla sanktioner strider mot Europakonventionen och EU:s 
rättighetsstadga beslutade CS att ändra gällande praxis.  
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Som en konsekvens att CS beslut så upphävs avstängningen av tre exteriördomare 
med omedelbar verkan.  
 
Beslutet är omedelbart justerat.  

 
DK tog del av protokollsutdraget och konstaterar att CS har ändrat praxis. Tävlings- och 
utbildningschefen informerade att frågan gällande konsekvenserna av CS beslut 
kommer att tas upp på CS möte i november. 
 
 

d) Utställningskommittén 
 
För kännedom och eventuell åtgärd fanns två bestyrelserapporter. 

 
I bestyrelserapporten från Uppsala Läns Kennelklubbs utställning i Gimo den 14 – 15 
september 2013 fanns en protest från en utställare av rasen långhårig collie Carnoustie 
Love is My Desire, protesten har inte behandlats av bestyrelsen. Hundägaren 
protesterar mot att hunden tilldelats disqualified p g a att hörntänderna går upp i 
gommen. Veterinär har intygat att hörntänderna och framtänderna har rätt placering i 
förhållande till varandra men att underkäken är något trång vilket påverkar 
hörntändernas position i förhållande till tandköttet. Hundägare yrkar på att få priset 
struket. 
 
DK tog del av protesten, domarens kritik och veterinärens intyg och beslutade att 
priset ska kvarstå. 
 
 
I bestyrelserapporten från Sydskånska Kennelklubbens utställning i Sofiero den 14 – 15 
september 2013 fanns protest från en utställare av rasen basenji Kingkuhtu Cardhu 
SE14136/2011, protesten har inte behandlats av bestyrelsen. Hundägaren protesterar 
mot att hunden tilldelats Disqualified p g a menatlitet då hundägaren anser att domare 
har provocerat hunden ett flertal gånger genom att utmana denne vilket resulterade i 
att hunden sa ifrån utan att bita domaren.  
 
Protest fanns även mot domarens beteende mot hundarna generellt då domaren 
utmanat hundarna på bordet genom att väldigt nära stirra hundarna i ögonen samt 
kasta leksaker på hundarnas huvuden och morra mot dem. 
 
DK tog del av protesten samt underskrifter från vittnen och beslutade att priset ska 
kvarstå. DK uttalar dock att det inte är lämpligt att utmana hundarna på det sätt som 
beskrivs ovan. 
 
 

e) SRD-Kommittén 
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Protokoll fanns från SRD-K sammanträde den 19 september 2013. DK tog del av 
protokollet utan vidare kommentarer. 

 
 
Protokollsutdrag fanns från SRD-K sammanträde den 19 september 2013; 
 

§ 58 Domarutbildning SRD-raser  
Förelåg protokollsutdrag från Domarkommittén (DK) med beslut att vidarebefordra 
fråga från Svenska Dvärghundsklubben SDHK om grund- och vidareutbildning för 
domare ”på raser som ingår i SRD-programmet”.  
Förelåg även den skrivelse (Motion till ordinarie klubbmöte 2013 i Mopsorden) som 
låg till grund för ärendet och som innebär ”att grund- och vidareutbildning för 
domare på raser som ingår i SRD-programmet skall ske genom antingen 
examination för 2 domare med gedigen personlig erfarenhet (helst 
uppfödarerfarenhet) av dessa raser alternativt efter deltagande i ett seminarium 
där såväl domare med denna kompetens som veterinär med den raskompetensen 
anlitas som föreläsare”.  
 
SRD-K delar DKs mening att de examinatorer som specialklubben utser förutsätts 
innehar den kompetens som efterfrågas i skrivelsen.  
 
SRD-K anser det vara angeläget att utbildning av domare kvalitetssäkras och 
föreslår att SDHK med hjälp av förslagsställaren Moa Persson initierar framtagandet 
av utbildningsmaterial kring speciella problemställningar för de raser specialklubben 
har rasansvar för. SRD-K ställer sig positiva till att medverka i ett sådant arbete.  
 
SRD-K hänvisar också till det arbete kring utveckling av exteriördomarkonferenser 
som SKKs Centralstyrelse tagit initiativ till och som kommer att diskuteras vid 
överläggningar i samband med Kennelfullmäktige (KF). 

 
DK noterade informationen. 
 
 

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

 
Beslutades att §152 b och §153 b inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 
 

§171 Mötets avslutande 
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Tävlings- och utbildningschefen tackade den avgående ordföranden i DK, Carl-Gunnar 
Stafberg, och överlämnade en present från kommittén. 
 
Ordföranden tackade alla för ett gott samarbete under hans år som ordförande i DK 
och informerade att han gärna hjälper till i olika sammanhang för DK. Därefter 
förklarade han 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. 
 
 




