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SKK/DK nr 6/2011 
2011-11-10 
§ 143 - 177  
 
 
 
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 
10 november på SKKs kansli. 
 
 
Närvarande ledamöter: 
Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann 
Carlström 
 
Adjungerade SKKs kansli: 
Ulrika Henriksson, Kjell Svensson 
 
Vid protokollet: Pia Wahlström 
 
 
 
 
§ 143 Mötets öppnande 
 
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, därefter hedrades de avlidna domarna 
Ursula Nilsen och Lennart Davidsson med en tyst minut. Mötet förklarades sedan för öppnat. 
 
 
 
§ 144 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
 
 
§ 145 Val av justerare 
 
Ann Carlström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
 
§ 146 Föregående protokoll SKK/DK nr 5/2011 
 
DKs protokoll nr 5/2011 godkändes efter följande ändringar i; 
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§ 121 Domarutbildning 
En ansökan har kommit från Carl-Magnus Olofsson om att få påbörja sin vidareutbildning 
trots att han inte dömt en ras i grundutbildningen p g a för få anmälda hundar på utställning. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan. 
 
§ 141 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan 
protokollet är justerat samt ärenden som ska publiceras på webben eller i Hundsport 
Funktionär. 
Beslutades att ärendet beträffande avauktorisation under § 126 inte får offentliggöras innan 
aktuell domare har meddelats av SKKs kansli. 
 
 
Därefter lades protokollet till handlingarna. 
 
 
 
§ 147 Redovisning av arbetsgrupper – Riktlinjer för domarutbildning 
 
Ann Carlström och Bo Wallin rapporterade från arbetsgruppens arbete med ”Riktlinjer för 
domarutbildning”. För diskussion och genomgång fanns arbetsgruppens förslag på 
”Anvisningar till handledare” och ”Kriterier för auktorisation av gruppallrounddomare”. 
 
DK diskuterade och gick igenom de underlag de fått från arbetsgruppen. Uppdrogs till 
arbetsgruppen att färdigställa utbildningsmaterialet och därefter vidarebefordra det till CS. 
Uppdrogs till ordföranden att föredra utbildningsförlaget på CS möte 8 - 9 februari 2012. 
 
 
 
§ 148 Redovisning arbetsgrupper - Konferens svenska raser och numerärt små raser 
 
Bo Wallin rapporterade att arbetet med att ta fram power point bildspel av de svenska 
raserna flyter på bra ute i klubbarna. Det är ett stort intresse hos domarna att delta på 
presentationerna för de svenska raserna i samband med den Generella Domarkonferensen 
2012. 
 
Vidare rapporterade Bo Wallin att arbetsgruppen kommer att ha ett möte den 11 november 
där man ska gå igenom listan över de numerärt små raserna och se över de olika stationerna 
samt ta fram ett tidsprogram över utbildningsdagen. 
 
 
 
§ 149 Redovisning arbetsgrupper – Domaretiska frågor 
 
Kjell Svensson rapporterade att det dokument, som fanns för kännedom till DK, har varit hos 
CS men kommer inte upp för beslut om fastställande förrän på CS möte den 16 november. 
Dokumentet har även legat som underlag för en av de work shops som fanns med vid KF. 
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Fastslår CS dokumentet kommer det även att tas upp vid UtstK och DKs seminarium för 
utställnings- och domaransvariga i länsklubbarna som hålls i månadsskiftet mars/april.  
 
Det är viktigt att SKK kan visa upp en handlingsplan hur vi kvalitetssäkrar våra domare ur en 
djurskyddssynpunkt.  
 
 
 
§ 150 Redovisning arbetsgrupper – Riktlinjer för exteriördomarkonferenser 
 
Nina Karlsdotter rapporterade att inga reaktioner eller synpunkter har kommit in på 
förslaget som lades fram på förra DK mötet. 
 
Uppdrogs till arbetsgruppen att sammanställa materialet och lägga fram ett färdigt förslag 
till nästa möte. 
 
 
 
§ 151 Rapport från Kennelfullmäktige 
 
Ordföranden rapporterade från Kennelfullmäktige som hölls i Stockholm den 24 – 25 
september. Vidare rapporterades det även från en av de work shops som hölls på fredag 
kvällen den 23 september, där DKs ordförande hade varit föredragshållare för ämnet 
”Kvalitetssäkring av exteriördomare”. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 152 Information från SKK Disciplinnämnd 
 
För kännedom fanns beslut från Disciplinnämnden (DN) beträffande en exteriördomare som 
tilldelats en varning. 
 
DK tog del av informationen och som en följd av DNs beslut, beslöt DK att även tilldela 
personen en skriftlig varning i egenskap av exteriördomare. 
 
 
 
§ 153 Domarkonferenser 
 
Kansliet informerade om att Svenska Brukshundklubben har tagit tillbaka sin ansökan om 
bidragsberättigad exteriördomarkonferens 2014. 
 
Nina Karlsdotter informerade om att hon kommer att kontakta Svenska Spets- och 
Urhundsklubben, beträffande deras ansökan om bidragsberättigad exteriördomarkonferens 
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2014, efter att arbetsgruppen för numerärt små raser har haft sitt arbetsmöte den 11 
november. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 154 Ansökningar beträffande – Gruppallroundauktorisation 
 
En skrivelse har kommit från Gunilla Skallman med ansökan om gruppallroundauktorisation 
för grupp 1. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan. 
 
 
En skrivelse har kommit från Henric Fryckstrand med ansökan om gruppallround-
auktorisation för grupp 7. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan. 
 
 
En skrivelse har kommit från Anita Whitmarsh med ansökan om gruppallroundauktorisation 
för grupp 5. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
 
 
§ 155 Ansökan beträffande – Följdauktorisation 
 
En skrivelse har kommit från Svante Frisk med ansökan om följdauktorisation för raserna 
prazsky krysarik och russkiy toy. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
 
 
§ 156 Domarutbildning 
 
Specialklubben för Västgötaspets har inkommit med förslag till examinatorer för 
västgötaspets. Klubben har även föreslagit att ta bort fyra av de befintliga examinatorerna. 
 
DK beslutade att de fyra examinatorerna som klubben föreslår ska tas bort från listan ska 
kvarstå. 
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Ett önskemål har kommit från Svenska Taxklubben om att SKK ska skicka ut ”Commentary to 
the FCI standard for Dachshunds” framtaget av WUT till svenska domare som är 
auktoriserade på tax. 
 
DK gick igenom texten och fann punkter som starkt avviker från svensk tillämpning. DK 
beslutade att kommentarerna inte ska skickas ut. 
 
 
För kännedom fanns avslag beträffande ansökan om vidareutbildning från specialklubbar. 
 
 
 
§ 157 Domarfrågor – Bordlagt ärende 
 
En skrivelse, som bordlades vid förra mötet p g a kritiken saknades, fanns från en utställare 
av rasen korthårig chihuahua, Tickawis Cherry Lady S70093/2008, vid Hallands Kennelklubb i 
Tvååker den 16 juli 2011. Tiken har tilldelats ”disqualified” på grund av underbett, vilket inte 
är ett diskvalificerande fel enligt rasstandarden. 
 
DK tog del av skrivelsen samt kritiken som nu kommit in till SKK. DK beslutade att föreslå 
UtstK att priset ska strykas då underbett inte är ett diskvalificerande fel enligt standarden för 
chihuahua. 
 
 
 
§ 158 Domarfrågor – Bedömning 
 
En skrivelse fanns beträffande ett ärende som behandlades av DK vid deras möte den 8 
september 2011. Skriftställaren anser att DK inte behandlat hela hennes skrivelse 
beträffande domarens uppträdande och bedömning vid dansk-svensk gårdshund utställning i 
Tollarp 6 augusti 2011.  
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterar att inget nytt har tillkommit i ärendet. Därefter 
lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
En komplettering fanns av en skrivelse som behandlades vid DKs möte den 8 september 
beträffande den tibetanska spanieln S68060/2008 Strömkarlens Gudagåva. 
 
DK tog del av den kompletterande skrivelsen samt bifogat veterinärintyg och beslutade att 
föreslå UtstK att priset ”disqualified” ska strykas. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare beträffande en slutligt inmätt toy pudel som blivit 
ommätt på domarens initiativ till dvärgpudel. 
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DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande. DK konstaterar att domaren redan insett 
att hon gjort ett misstag och beklagar verkligen det som inträffat. Därefter lades skrivelsen 
till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare långhårig collie, S67941/2006 Sammen’s Bettie Boop 
som tilldelats ”disqualified” p g a bettet vid Uppsala Läns Kennelklubbs utställning i Gimo 
den 11 september 2011. 
 
DK tog del av skrivelsen samt bifogad kritik och fann att det inte framgår i kritiken att felet är 
så gravt att det kan ses som en abnormitet. Det finns heller inget stöd i standarden för att 
tilldela hunden ”disqualified”. DK beslutade att föreslå UtstK att stryka priset. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen lancashire heeler, S20972/2009 Skaddedalens 
Eleganta Ellen som tilldelats ”disqualified” p g a ett ”tippöra” vid Nordskånska 
Kennelklubbens utställning i Hässleholm den 21 maj 2011. 
 
DK tog del av skrivelsen samt bifogad kritik. DK beslutade att föreslå UtstK att stryka priset 
då ”tippöra” inte är ett diskvalificerande fel enligt rasstandarden. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen dvärgpudel SE43906/2010 Inkus Fire Fairy som 
tilldelats ”disqualified” vid Gästriklands Kennelklubbs utställning i Högbo den 18 september 
2011, då domaren bedömt att hörntänderna går upp i gommen på hunden. 
 
DK tog del av kritiken samt veterinärintyg som styrker hundens identitet. DK beslutade att 
föreslå UtstK att stryka priset. DK ställer sig också frågande till att kritiken är skriven på 
svenska då domaren är från Ryssland. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen clumber spaniel S68648/2007 Sugar Loaf Tulipa 
Tarda som tilldelats 0-pris vid Hallands Kennelklubbs utställning i Tvååker den 9 juli 2010 p g 
a entropion. 
 
DK tog del av skrivelsen samt bifogad kritik och beslutade att priset ska kvarstå eftersom 
entropion är en abnormitet. 
 
 
 
§ 159 Domarfrågor – Uppträdande 
 
En skrivelse fanns från en utställare vid Västernorrlands Kennelklubbs utställning i Sundsvall 
den 8 oktober. Utställaren anser att domaren har visat ointresse för bedömningen av dennes 
hund och istället samtalat i långa perioder, med ryggen vänd mot utställaren, med 
ytterligare en person i ringen. 
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DK tog del av skrivelsen samt domarens och ringsekreterarnas yttranden. DK fann att det 
funnits en elev med vid bedömningen. Vid elevtjänstgöring i ringen är det domarens 
skyldighet att samtala med eleven för att undervisa samt kontrollera elevens kunskaper om 
rasen. DK beklagar att utställaren har upplevt det som att domaren varit ointresserad vid 
bedömningen och att utställaren inte har fått information om att en elev skulle delta vid 
bedömningen. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
 
§ 160 Domarfrågor – Inbjudan/Avtal 
 
En skrivelse fanns från Svenska Vorstehklubben Södra (SvK Södra) beträffande en domare 
som de bjudit in att döma vid deras utställning den 26-27 november 2011. Domaren har 
tacka ja per mejl att hon gärna vill döma men sedan har inte klubben lyckats få kontakt med 
domaren för att få avtalet underskrivet. Det visar sig nu att domaren ska döma vid en annan 
utställning samma helg som SvK Södra har sin utställning. 
 
Kansliet informerade om att domaren inte har kommit in med något yttrande trots att SKK 
efterfrågat det. 
 
DK tog del av skrivelsen samt kansliets information. DK fann att det har gått för lång tid 
mellan första förfrågan och att det skriftliga avtalet skickades ut till domaren. Dock anser DK 
att domaren har agerat oprofessionellt när denne inte svarat på klubbens kontaktförsök 
samt skickat in ett yttrande till DK. DK vill belysa vikten av en bra kommunikation mellan 
domare och klubbar. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
 
§ 161 Raskompendier 
 
Anmäldes att följande raskompendium har godkänts; hovawart. Bidrag kan därmed betalas 
ut till respektive specialklubb när två ex av det slutligt godkända kompendiet kommit in till 
SKK. 
 
 
 
§ 162 Övriga skrivelser 
 
En skrivelse fanns från Svenska Klubben för Tibetanska Raser med en ansökan om att få 
engagera den engelska domaren Rodney Oldham att döma tibetansk mastiff vid klubbens 
utställning ”Tibethund” den 29 september 2012, då rasen inte har certrättigheter i England. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan med reservation för att domarens hemlands kennelklubb 
(The Kennel Club) inte har något emot det. 
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En skrivelse fanns från Svenska Briardklubben med en ansökan om att den inbjudna 
briarddomaren Corinne de Brouwer vid klubbens utställning i Tånga Hed 2012, även får 
döma rasen picard, trots att hon inte är auktoriserad för rasen 
 
DK tog del av skrivelsen och beslutade att bifalla ansökan med reservation för att domarens 
hemlands kennelklubb inte har något emot det. 
 
 
En skrivelse fanns från ”Domare i väst” med önskemål om en kontinuerlig utbildning på våra 
svenska nationalraser. Önskemål finns även på att man i samband med MyDOG 2012 
anordnar presentationer på numerärt små raser. 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterar att det är för kort om tid för att DK ska kunna 
arrangera presentationer vid MyDOG 2012, däremot står det Domare i väst fritt att själva 
arrangera och ansvara för presentationer vid ovanstående tillfälle. I samband med den 
Generella Domarkonferensen 2012 kommer presentationer att ske på både de svenska 
nationalraserna samt flertalet numerärt små raser. 
 
DK planerar även för presentationer av numerärt små raser i samband med Stockholm 
Hundmässa 2012 samt MyDOG 2013. 
 
 
 
§ 163 Redovisning av DK/VU 
 
DK beslutade att bekräfta DK/VU bifallen dispens att döma ras för vilken auktorisation inte 
innehas: 
 
Börje Johansson att döma raserna långhårig vorsteh och grosser münsterländer vid Svenska 
Vorstehklubben södras utställning 26 – 27 november 2011, trots att auktorisation inte 
innehas. 
 
 
DK beslutade att bekräfta DK/VU bifallen ansökan;  
 
från Birthe Larsen Rosvall om att få bli Honnörsdomare. 
 
från Karl-Allan Andersson om att få bli Honnörsdomare. 
 
 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut om examinationsteamens sammansättning vid 
domarexaminationer i samband med Svenska Terrierklubbens exteriördomarkonferens den 
20 november 2011. 
 
 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
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Johan Andersson collie (kh + lh) 
 
Svante Frisk boxer 
 
Henric Fryckstrand breton 
 
Morgan Granander ceskyterrier 
 parson russell terrier 
 
Arvid Göransson drever 
 tax 
 
Ann-Christin Johansson west highland white terrier 
 
Mats Jonsson norsk buhund 
 norsk lundehund 
 
Petra Junehall vit herdehund 
 welsh corgi cardigan 
 
Eva Jönsson perro sin pelo del peru (grande / médio / pequeno) 
 
Nina Lönner Andersson cane corso 
 
Charlotta Mellin american staffordshire terrier 
 
Anna-Lena Munkvall berger des pyrenées (à poil long & à face rase) 
 schapendoes 
 
Annmarie Mæland grosser schweizer sennenhund 
 
Helena Peterzéns american staffordshire terrier 
 irländsk terrier 
 silky terrier 
 staffordshire bullterrier 
 
Britta Roos-Börjeson american akita 
 
Mia Sandgren lakelandterrier 
 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Marie Gadolin beagle 
 
Arvid Göransson basenji 
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Siv Jernhake king charles spaniel 
 
Eva Liljekvist Borg lhasa apso 
 
Nina Lönner Andersson schapendoes 
 
Anna-Lena Munkvall american staffordshire terrier 
 bullterrier / miniatyrbullterrier 
 irish softcoated wheaten terrier 
 pudel 
 
Jens Myrman shetlands sheepdog 
 newfoundlandshund 
 whippet 
 
Ewa Nielsen schnauzer (p/s & sv) 
 
Torbjörn Skaar shetland sheepdog 
 
Anita Whitmarsh schipperke 
 lapsk vallhund 
 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Gunilla Albrigtsen shih tzu 
 
Carina Andersson Rapp affenpinscher 
(1:a auktorisation = ny domare) pinscher 
 schnauzer (p/s + sv) 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson siberian husky 
 
Gina Ekström-Persson leonberger 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 
Susanna Johansson newfoundlandshund 
 
Sofie Lönn faraohund 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 
Monica Vikner Stafberg borderterrier 
(1:a auktorisation = ny domare) 
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§ 164 Pågående ärenden 
 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
 
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats eller utgår: 
 
Nr 5/2011 
§ 116 Uppdrogs till DK att läsa igenom texten och meddela Nina Karlsdotter sina 

synpunkter så att arbetsgruppen kan presentera ett färdigt förslag på nästa 
möte. 

 
 DK har inga synpunkter då arbetsgruppens förslag är bra. 
 
 
§ 117 Kontakta Svenska Spets- och Urhundsklubben beträffande deras ansökan om 

bidragsberättigad domarkonferens innan beslut om bifall eller avslag tas. 
 
 Nina Karlsdotter har varit i kontakt med klubben och slutligt besked kommer 

att lämnas efter att arbetsgruppen för ”Konferens numerärt små raser” haft sitt 
arbetsmöte den 11 november 2011. 

 
 
 
§ 165 Information från ordföranden 
 
Ordföranden rapporterade från CS senaste sammanträde samt om arbetet med 
kommittésammansättningen. 
 
Vidare rapporterade ordföranden om att han varit i Kanada och dömt. Det var en intressant 
upplevelse, då bedömningssystemet ser helt annorlunda ut mot det nordiska. 
 
 
 
§ 166 Information från ledamöterna 
 
Bo Wallin rapporterade att han deltagit vid exteriördomaren Lennart Davidssons begravning 
som var välbesökt och vacker. 
 
 
Karl-Erik Johansson rapporterade att han deltagit på ena dagen av Svenska 
Brukshundklubbens (SBK) exteriördomarkonferens. Raserna för dagen var collie och 
dobermann. 
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§ 167 Information från tävlings- och utbildningschefen 
 
Tävlings- och utbildningschefen rapporterade om att han deltagit vid SBKs 
exteriördomarkonferens på rasen schäfer. SBK har inte tagit fram något nytt kompendium i 
samband med att rasen delas i två hårlag. På konferens fanns hundar av båda hårlagstyperna 
samt att föredragaren av rasen visade bilder på de olika hårlagen. 
 
Utställare av schäfer ska anmäla i den hårlagsklass de anser att hunden tillhör. Vid första 
utställningstillfället hårlagsklassificeras hunden och tävlar sedan enligt fastställt hårlag. Det 
blir således samma rutiner som vid hårlagsklassificering av tax. 
 
Det kommer inte att vara tillåtet att para de olika hårlagstyperna med varandra. 
 
 
Vidare informerade tävlings- och utbildningschefen att fyra nya raser, chodský pes, 
tenterfield terrier, bluetick coonhound och plott, får utställningsrätt från och med 1 januari 
2012. 
 
 
FCI har tagit fram en ”Judging Manual” som visades för DK. Beslutades att köpa in 
anvisningarna till DKs ledamöter. 
 
 
 
§ 168 Information från utbildningsavdelningen 
 
Utbildningsavdelningen informerade att SKKs allround- och gruppallrounddomare har 
informerats om de fyra nya raserna som får utställningsrätt från och med 1 januari 2012. 
 
 
Vidare rapporterade utbildningsavdelningen om olika samtal från klubbar beträffande 
rutiner vid domarutbildning. 
 
 
 
§ 169 Resultatrapport 
 
Resultatrapport för augusti och september 2011 genomgicks och lades därefter till 
handlingarna. 
 
 
 
§ 170 Protokoll/Information från FCI 
 
För kännedom fanns FCI cirkulär: 
 

72/2011 med en korrigerad version av FCI Regulations for Show Judges. 
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75/2011 med information från Korea Kennel Federation (KKF) att domaren Sae 
Hyun An har blivit avauktoriserad och utesluten ur KKF från och med 8 oktober 
2011. 

 
 
För kännedom fanns; 
 
 en beslutslista från FCI General Assembly i Paris den 4 – 5 juli 2011. 
 
 en lista över FCI Commission Members 
 
 uppdaterad lista över internationella utställningar för 2012. 
 
 
 
§ 171 Protokollsutdrag från CS 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/CS sammanträde 10 augusti 2011: 
 
 beträffande DKs protokoll nr 4/2011, § 92 Övriga skrivelser 

Exteriördomare Paul Stanton har ställt en fråga till SKK/DK om att få delta vid 
kynologiska aktiviteter och eventuellt döma vid Iranska Kennelklubbens 
arrangemang. 
 
DK har vidarebefordrat frågan till SKK/CS med anledning av att Iran inte är en 
medlemsorganisation inom FCI. 
 
CS beslutade efter en kort diskussion att avslå Paul Stantons förfrågan med 
hänvisning till att Iran inte är medlem i FCI. 

 
DK noterade informationen 
 
 

beträffande DKs protokoll nr 2/2011, § 48 Kvalitetssäkring av utomnordiska 
domare hur går vi vidare? 
Mats Stenmark presenterade ett utkast till vad arbetgruppen ska diskutera i sitt 
kommande möte den 25 augusti. Utkastet är indelat i två huvudpunkter: a) 
kvalitetssäkring av domarens arbete och b) kvalitetssäkring av domarens 
sociala kompetens. 
 
Ulf Uddman rapporterade att det i den nya Djurskyddsutredningen klart 
framgår att samhället förväntar sig att SKK tar ansvar för domare som inte 
klarar sin uppgift i utställningsringen. Detta måste arbetsgruppen inkludera i 
sina diskussioner. 
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Djurskyddsutredningens förslag kommer att vara ett utmärkt verktyg att 
använda i diskussionen med FCI vad gäller utländska domares kompetens och 
de krav SKK kan komma att ställa på dessa. 
 
Ett av förslagen är att respektive bestyrelse efter varje utställning lämnar en 
rapport till DK. 
 
Kravspecifikation för utställningsarrangörer 
Ulf Uddman föreslog arbetsgruppen att också diskutera om det finns underlag 
för att göra en kravspecifikation för utställningsarrangörer när det gäller nivån 
på t ex kost och logi och övrigt som rör inbjudna domare. Detta med anledning 
av att SKKs kansli med vissa mellanrum får ta emot klagomål från domare som 
anser att arrangören varit väl återhållsamma med detta efter en lång dags 
intensivt arbete. Ulf Uddman föreslog att även denna aspekt blir belyst i 
arbetsgruppen. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
I sammanhanget diskuterade CS frågan om domaravtal och att vissa domare 
kräver andra ersättningar än det som framgår av det underskrivna avtalet. CS 
beslutade ta upp frågan vid nästa NKU-möte i oktober för en gemensam 
diskussion. 

 
DK noterade uppdraget från CS till arbetsgruppen för domaretiska frågor. 
 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/CS sammanträde 23 september 2011: 
 
 beträffande DKs protokoll nr 5/2011, § 126 Domarfrågor – Övrigt 

DK föreslår CS att avauktorisera en exteriördomare som från Länsstyrelsen fått 
beslut om att denne inte får ha hand om djur. 

 
CS diskuterade ingående ovan nämnda fall och beslutade i enlighet med 
Domarkommitténs förslag. 
 
Ulf Uddman informerade om att berörd person har överklagat Länsstyrelsens 
beslut. 
 
CS uttryckte en möjlighet att ta upp fallet till diskussion igen om högre rätt 
kommer fram till ett annat beslut än Länsstyrelsen. 
 

DK noterade informationen. 
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§ 172 Protokoll och protokollsutdrag från UtstK 
 
För kännedom fanns protokoll från UtstK möte 7 september 2011. 
 
DK tog del av protokollet och därefter lades det till handlingarna. 
 
 
 
§ 173 Protokollsutdrag från StandK 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/StandK sammanträde 29 september 2011: 
 
 § 84 Schäfer, remissyttrande från SBK 

Förelåg yttrande från Svenska Brukshundklubben över förslag till översättning 
av reviderad standard för schäfer. 
 
Konstaterade StandK att 
- Svaret innehåller flertalet förslag till ändrade formuleringar som kan 

förbättra den slutliga standardtexten 
- På grund av sin uppställning och utformning är det dock tyvärr alltför 

svårbehandlat 
- SBK tillstyrker ändringen av rasens namn i Sverige till tysk schäferhund 
 
Konstaterade StandK vidare att standardens beskrivning av skillnaderna mellan 
de godkända hårlagen och de diskvalificerande fel som anges beträffande 
hårlag innehåller motsägelser och är otydligt. 
 
Beslöt StandK återremittera standarden till SBK med önskemål om snarast 
möjliga handläggning. Det nya svaret måste 
- Följa den mall i vilken SKKs förslag till översättning är uppställd, dvs följa FCI 

Model Standard 
- Utgå från dokumentet med SKKs översättningsförslag samt FCIs standard på 

tyska 
- Ha ändringsförslagen samt eventuella motiveringar och kommentarer 

införda eller separat angivna på ett tydligt sätt utan att rubriker eller 
utformning i standarden ändras. 

 
Beslöt StandK vidare att rasens namn i Sverige från 2012-01-01 ändras till tysk 
schäferhund. 

 
DK noterade informationen. 
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§ 174 Övriga frågor 
 
DK har noterat att listan, som ligger på skk.se, över raser där standarden är under 
översättning inte uppdateras tillfredsställande. DK önskar att listan ska uppdateras 
fortlöpande. 
 
 
 
§ 175 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

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

 
Beslutades att § 152 inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 
 
 
§ 176 Nästa möte 
 
Beslutades att nästa möte blir på SKKs kansli torsdagen den 9 februari med start kl 10.15. 
(Ett nytt datum för DKs möte måste tas fram då CS har möte den 8 – 9 februari, 
sekreterarens notering efter mötet) 
 
 
 
§ 177 Mötets avslutande 
 
Ordförande avtackade Ann Carlström med en present för sitt arbete i DK då hon nu på egen 
begäran lämnar kommittén. Därefter förklarades mötet som avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Carl-Gunnar Stafberg   Ann Carlström 
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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. 
 


