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SKK/DK nr 4/2011 
2011-06-09 
§ 77 - 108  
 
 
 
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 
9 juni 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 
 
 
 
§ 77 Mötets öppnande 
 
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, därefter hedrades den avlidne domaren 
Britt-Marianne Ouchterlony med en tyst minut. Mötet förklarades sedan för öppnat. 
 
 
 
§ 78 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
 
 
§ 79 Val av justerare 
 
Nina Karlsdotter utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
 
§ 80 Föregående protokoll SKK/DK nr 3/2011 
 
DKs protokoll nr 3/2011 godkändes efter följande ändring i § 45; 
 
Ett utkast kommer att tas fram och mejlas ut för att sedan kunna användas som 
diskussionsunderlag vid mötet i september. Inte juni som det stod i föregående protokoll. 
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Därefter lades protokollet till handlingarna. 
 

 

 

§ 81 Redovisning av arbetsgrupper – Riktlinjer för domarutbildning 
 
Ann Carlström och Bo Wallin rapporterade att arbetet med ”Riktlinjer för domarutbildning” 
pågår. Ett utkast kommer att mejlas ut till DK före nästa möte. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 82 Redovisning av arbetsgrupper – Konferens svenska raser och numerärt små 

raser 
 
För kännedom fanns den inbjudan till utbildningsdagen som gått ut, till samtliga 
exteriördomare, i slutet av maj. Bo Wallin, som är sammankallande i arbetsgruppen, 
informerade att arbetet flyter på. Efter att intresseanmälan om vilka raser domarna är 
intresserade av att utbilda sig på, kommer arbetsgruppen att se över om några raser 
kommer att strykas och viss omstrukturering av indelningen av raser på de olika 
utbildningsstationerna kan komma att justeras. 
 
DK tackade för informationen. 
 
 
 
§ 83 Redovisning av arbetsgrupper – Domaretiska frågor 
 
Kjell Svensson, som är sammankallande i arbetsgruppen, rapporterade att ett arbetsmöte är 
inplanerat till slutet av augusti. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 84 Redovisning av arbetsgrupper – Riktlinjer för exteriördomarkonferenser 
 
Sammankallande i arbetsgruppen, Nina Karlsdotter, rapporterade att ”gruppen” nu är 
sammansatt och att arbetet pågår. 
 
DK noterade informationen. 
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§ 85 Domarkonferenser – Redovisning 
 

Minnesanteckningar och ekonomisk redovisning har inkommit från Svenska Taxklubbens 
exteriördomarkonferens från 2011-02-19. 
 
DK beslutade att godkänna redovisningen varpå bidrag kan utbetalas 
 
 
 
§ 86 Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation 
 
En skrivelse har inkommit från Eva Jönsson med ansökan om gruppallroundauktorisation för 
grupp 6. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan. 
 
 
En skrivelse har inkommit från Åke Cronander med ansökan om gruppallroundauktorisation 
för grupp 1. 
 
DK beslutade att bordlägga ansökan då DK fann att aktuell domare bl a inte dömt belgiska 
vallhundar, vilka ingår bland de fem största raserna i gruppen, samt schäfer och shetland 
sheepdog enbart vid ett tillfälle i Sverige. DK önskar därför få in en utförligare 
dokumentation på domarens utlandsuppdrag innan beslut kan tas  
 
 
 
§ 87 Preparandkursen 2011 
 
För kännedom fanns det slutgiltiga programmet för preparandkursen 2011. 
 
 
För kännedom fanns även en sammanställning av de utvärderingar som preparanderna 
gjorde efter avslutad kurs samt en lista över godkända preparander med raserna i 
grundutbildningen. 
 
Godkända preparander: 
 
Carina Andersson Rapp  schnauzer, dvärgschnauzer, dvärgpinscher, pinscher, 

affenpinscher 
 
Vibeke L. Andersson  engelsk setter, pointer, irländsk röd setter, irländsk röd och vit 

setter, gordonsetter 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson samojedhund, alaskan malamute, siberian husky, 

grönlandshund 
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Margaretha Carlsson collie (kh + lh), dobermann, australian shepherd 
 
Marie Carlsson  flatcoated retriever, norfolkterrier, borderterrier, 

norwichterrier 
 
Gina Ekström-Persson leonberger, pyrenéerhund, grand danois 
 
Maria Gruffman-Rönnlund leonberger, grand danois, newfoundlandshund 
 
Petra Högberg leonberger, newfoundlandshund, dvärgschnauzer, jämthund 
 
Sjoerd Jobse irländsk röd setter, irländsk röd och vit setter, golden retriever 
 
Susanna Johansson  leonberger, newfoundlandshund, grand danois, sankt 

bernhardshund (kh + lh) 
 
Mirko Lundén american akita, akita, shiba, chow chow, keeshond 
 
Sofie Lönn faraohund, basenji, rhodesian ridgeback, whippet, saluki 
 
Susanne Nilsson lancashire heeler, collie (kh + lh), welsh corgi cardigan, welsh 

corgi pembroke 
 
Susanne Swedjebrink dvärgschnauzer, schnauzer, affenpinscher, dvärgpinscher, 

pinscher 
 
Monica Vikner Stafberg  borderterrier, släthårig foxterrier, strävhårig foxterrier, parson 

russell terrier, jack russell terrier 
 
 
En ansökan från en av årets preparander, Christina Bjerstedt-Ohlsson, med önskemål om att 
få exteriördomaren Erna-Britt Nordin som mentor fanns för beslut, då Erna-Britt Nordin inte 
finns med på listan som DK tagit fram över mentorer. 
 
DK ser inget hinder i detta och beslutade att bifalla preparandens ansökan. 
 
 
 
§ 88 Domarutbildning 
 
En överklagan beträffande ett avslag från Svenska Brukshundklubben (SBK) om att få 
vidareutbilda sig på belgiska vallhundar har kommit till DK från domaren Lena Stålhandske. 
 
DK tog del av skrivelsen och fann att handläggningstiden för ansökan har tagit allt för lång 
tid. DK påpekar att SBK måste hantera detta bättre då handläggningstiden för ansökan om 
vidareutbildning på ras/raser inte får ta längre tid är tre månader.  
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DK beslutade att bevilja Lena Stålhandskes ansökan om att få vidareutbilda sig på belgiska 
vallhundar. DK godtar inte SBKs avslag på grund av för lång handläggningstid. 
 
Ovanstående ärende är omedelbart justerat. 
 
 
På förekommen anledning diskuterades examinationer vid utställningar där det alltför ofta 
blir tidspress på grund av att utställningens finaler ska börja. 
 
DK konstaterar att utställningens program alltid är prioritet nummer ett och att 
examinationer alltid kommer i andra hand och om tid finns. Domare som är inplanerade i 
finalprogrammet måste själva ansvara för om de har tid och möjlighet att även vara 
examinator vid aktuell utställning. 
 
 
En ansökan om att få gå elev på golden retriever i Avesta den 18 juni för utomnordisk 
domare fanns från exteriördomaren Ragnhild Ulin. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
DK uppmärksammades på att det finns en preparand från kursen 2007 som inte är färdig på 
någon ras i sin grundutbildning ännu. Diskuterades att DK har ett ansvar för preparanderna 
och att någon ur DK bör kontakta preparanden och se om DK kan vara behjälplig på något 
sätt. 
 
Uppdrogs till Nina Karlsdotter att kontakta vederbörande. 
 
 
 
§ 89 Domarfrågor – Bedömning 
 
En skrivelse fanns från en utställare som vid Wästmanlands Kennelklubbs utställning i 
Västerås känt sig illa bemött av domaren i utställningsringen. 
 
DK tog del av skrivelsen och domarens yttrande. DK beklagar att utställaren har upplevt att 
domaren har bemött henne otrevligt och har gjort aktuell domare uppmärksam på detta. 
Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
En skrivelse beträffande stor pudeln SE50085/2010 Ebony-Eve Unforgettable som vid 
Wästmanlands Kennelklubbs utställning i Västerås 2011-04-16 fått priset disqualified på 
grund av att en hörntand, enligt aktuell domare, går upp i gommen. Hundägaren invänder 
mot detta och hävdar med stöd av ett veterinärintyg att hörntanden ligger visserligen an 
mot tandköttet på utsidan och att en liten grop i tandköttet finns i överkäken där 
underkäkens hörntand ligger emot, men den går inte upp i gommen. 
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DK tog del av skrivelsen och ett mycket utförligt och korrekt utfört veterinärintyg som 
styrker hundens identitet. DK konstaterar att hörntänder som går upp i gommen, d v s 
innanför tandraden, ska ge priset disqualified. Hörntänder som sluter alltför tätt mot 
tandköttet kan föranleda prisnedsättning dock inte priset disqualified. 
 
DK beslutade att rekommendera UtstK att stryka priset för aktuell hund. 
 
 
En skrivelse fanns från Cocker Spaniel Klubben där de vädjar till DK att göra domarna 
uppmärksamma på att vita blinkhinnor är tillåtet på rasen och att det inte ska förväxlas med 
lösa ögonkanter. 
 
DK konstaterar att rasklubben ska vända sig till sin specialklubb, d v s Svenska Spaniel och 
Retriever Klubben (SSRK), och be dem informera domare som är auktoriserade på cocker 
spaniel om problemet. DK ser gärna att rasklubben tar fram ett material med bilder som 
tydligt visar skillnaderna av vita blinkhinnor och lösa ögonkanter som bifogas informationen 
ut till domarna. 
 
 
En skrivelse fanns gällande en protest mot bedömningen av tibetanska spanieln 
S21692/2007 Sippans Sweet Honey Texas Angel. Utställaren protesterar mot att hunden 
tilldelats priset disqualified på grund av, enligt domaren, sned käke. Ett veterinärintyg 
bifogas skrivelsen som säger att ett litet underbett finns, vilket är normalt för rasen, rakt bett 
med full tanduppsättning och en korrekt käke. 
 
DK tog del av skrivelsen samt veterinärintyg som styrker hundens identitet. DK beslöt att 
inte rekommendera UtstK att stryka priset då domaren för dagen ansett att käken var sned.  
 
 
 
§ 90 Domarfrågor – Övrigt 
 
En dispensansökan fanns från exteriördomaren Gunilla Skallman om att få visa en hund som 
domaren är fodervärd till. Hunden är under registrering i Norge och heter Guido Meike V.H. 
Molengat. 
 
DK beslutade att bevilja dispensen som gäller under ett år med början 2011-07-01. 
 
 
En skrivelse fanns från domaren Charlott Sandberg beträffande vilka hundar hon kan visa på 
utställning då hon gått ur Sunstaff’s kennel och blivit delägare i Farmarens kennel. 
 
DK anser att aktuell domare kan visa alla Farmarens hundar samt visa de Sunstaff’s hundar 
där hon står som uppfödare. 
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§ 91 Raskompendier 
 
Anmäldes nyinkommet raskompendium för; 
 
staffordshire bullterrier där Ann Carlström och Carl-Gunnar Stafberg sedan tidigare utsetts 
som granskare. 
 
collie, kort- och långhårig där Nina Karlsdotter och Karl-Erik Johansson sedan tidigare utsetts 
som granskare. 
 
 
 
§ 92 Övriga skrivelser 
 
Borzoi-Ringen har tagit fram ett kompendium som bilaga till deras RAS-dokument 
beträffande felaktigt placerade hörntänder då rasen finns med på SRD-listan p g a detta 
problem. Rasklubben har sökt stöd från specialklubben Svenska Vinthundsklubben (SvVK) 
med att sprida kompendiet till de svenska domarna som är auktoriserade på rasen. SvVK har 
för avsikt att skicka ut det till berörda domare och skulle vilja hänvisa till att beslutet att göra 
så är sanktionerat av DK. 
 
DK tog del av kompendiet och finner det mycket bra utformat och illustrerat. DK beslöt att 
ge sitt gillande till att kompendiet skickas ut till berörda domare efter att texten ändrats 
ovanför bild 22 och 23 till; ”Följande bilder illustrerar exempel på bett med diskvalificerande 
fel”. Texten under bilderna ska också bytas ut mot ”En notering till bild 22 och 23, trots bett 
med diskvalificerande fel så har ingen av dessa hundar haft besvär utav sina hörntänder.” 
 
 
En förfrågan har kommit från exteriördomaren Paul Stanton om att få delta vid kynologiska 
aktiviteter samt eventuellt döma vid Iranska Kennelklubbens arrangemang, då aktuell 
domare har blivit inbjuden från ovanstående kennelklubb. 
 
DK finner att då Iranska Kennelklubben inte är medlem i FCI kan de inte ta beslut i frågan och 
skickar därmed förfrågan vidare till CS för beslut. 
 
 
 
§ 93 Ansökan om resestipendium 
 
En ansökan om resestipendium från exteriördomaren Paul Stanton har inkommit. Aktuell 
domare ansöker om bidrag för att kunna besöka World Dog Show i Paris 2011-07-07--10, 
målet med resan är att studera franska raser framför allt de i grupp 6 samt berger des 
pyrénées. 
 
DK beslutade att bevilja Paul Stanton ett resestipendium om 5 000 kr. Bidraget kommer att 
betalas ut efter att en reseberättelse godkänts av DK. 
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Beslutet var omedelbart justerat. 
 
 
 
§ 94 Redovisning av DK/VU 
 
DK beslutade att bekräfta DK/VU bifallen dispens att döma ras för vilken auktorisation inte 
innehas: 
 
Thomas Eriksson att döma raserna russkaja gontjaja och american foxhound vid Norrbottens 
Stövarklubbs utställning i Råneå 2011-06-11 trots att auktorisation inte innehas. 
 
DK beslutade att bekräfta DK/VU bifallen dispens för den engelska domaren Vivien Philips 
att döma basset artésien normand vid Svenska Bassetklubben/Västra avdelningens 
utställning i Vårgårda i augusti 2013, trots att domaren inte har CC-rättigheter för rasen i sitt 
hemland, under förutsättning att inte The Kennel Club har något emot det. 
 
 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Hans Almgren norsk älghund, grå (gråhund) 
 
Ingrid Andersson dunkerstövare 
 smålandsstövare 
 
Börje Johansson nova scotia duck tolling retriever 
 
Martin Johansson pyrenéerhund 
 
Mats Jonsson dalmatiner 
 
Charlotta Mellin norfolkterrier 
 staffordshire bullterrier 
 
Joakim Ohlsson västgötaspets 
 
Helena Peterzéns kerry blue terrier 
 
Britta Roos-Börjeson collie 
 
Jahn Stääv tax 
 
Paula Sunebring beagle 
 
Maritha Östlund-Holmsten schäfer 
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Auktorisationer genom examination;  
 
Johnny Andersson schapendoes 
  tibetansk mastiff 
  lhasa apso 
 
 
Arvid Göransson  keeshond (tysk spets/wolfspitz) 
 
Ann-Christin Johansson grand danois 
 
Martin Johansson bearded collie 
 
Nina Lönner Andersson golden retriever 
 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Jeanett Lemmeke dvärgpinscher 
 schnauzer 
 
Lena Rollmar cocker spaniel 
 
 
 
§ 95 Pågående ärenden 
 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
 
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats eller utgår: 
 
Nr 7/2010 
§163 Arbeta fram en checklista för granskare av kompendier. 
 
 Checklistan är framtagen. 
 
 
Nr 3/2011 
§ 50 Tillfråga de mentorer som tillkom efter förra årets preparandkurs om de vill stå 

med på listan över mentorer. 
 
 Mentorerna är tillfrågade och har tackat ja till att stå med på listan. 
 
 
§ 60 Tillfråga Kurt Nilsson om han kan åta sig att revidera kursmaterial för 

”Grundkurs i anatomi och bedömning”. 
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 Kurt Nilsson är tillfrågad och har tackat ja till uppdraget. 
 
 
 
§ 96 Information från ordföranden 
 
Ordföranden rapporterade från CS senaste möte i de frågor som berör DK. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 97 Information från ledamöterna 
 
Ann Carlström rapporterade att hon medverkat vid raspresentationerna av jakthundraser vid 
arrangemanget ”Game Fair” på Elmia vid Kristi Himmelfärdshelgen. 
 
 
Bo Wallin rapporterade att han deltagit vid exteriördomaren Ingela Nilsson begravning, som 
hade varit mycket fin. Lars Adeheimer hade hållit ett mycket bra tal vid sammankomsten 
efter begravningen. 
 
DK noterade informationen från ledamöterna. 
 
 
 
§ 98 Information från Tävlings- & utbildningschefen 
 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson rapporterade att arbetsgruppen för den 
Generella Domarkonferensen nu har fått sin sammansättning. Kjell Svensson är 
sammankallande i gruppen och i övrigt ingår; Carl-Gunnar Stafberg (CS & DK) Göran 
Bodegård (CS & SRD), Åke Hedhammar (veterinär expertis), Karin Drotz (kansliet), Annika 
Klang (kansliet), Ulrika Henriksson (kansliet) och Pia Wahlström (kansliet). Gruppen har haft 
ett uppstartsmöte. En mer definierad målsättning för konferensen kommer att beslutas om 
på CS möte 2011-06-15, där ett klargörande kommer att göras i vissa frågor som 
arbetsgruppen sedan ska arbeta efter. 
 
Vidare informerade Kjell att en moderator för Generella Domarkonferensen har utsetts. Det 
blir Annika Hamilton som till vardags arbetar hos Studiefrämjande och även är väl insatt i 
SKKs organisation. 
 
 
I samband med Europa Utställningen i Holland i september kommer en internationell 
domarkonferens att hållas i samarbete med FCIs Europasektion. Konferensen är inte 
obligatorisk och om våra svenska domare vill delta gör man det på egen bekostnad. 
 
DK noterade informationen 
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§ 99 Information från sekreteraren 
 
Sekreteraren har fått en fråga till DK per telefon om DK har någon plan gällande utbildning av 
domare då grupperna 4 och 6 slås samman fr o m 2012-01-01. 
 
DK konstaterar att det som gäller för att få döma gruppfinalen 4/6 är att man är auktoriserad 
på minst hälften av raserna i respektive grupp d v s både i grupp 4 och 6. DK uppmanar 
domarna att planera framåt och utbilda sig på raserna i grupp 4/6. 
 
 
 
§ 100 Information från utbildningsavdelningen 
 
Utbildningsavdelningen rapporterade om diverse händelser som kommit in per telefon 
angående domarutbildning. 
 
DK noterade informationen och uppdrog till arbetsgruppen som jobbar med revideringen av 
regelverket att se över och förtydliga vad som gäller i domarutbildningen. 
 
 
 
§ 101 Resultatrapport 
 
Resultatrapport för hela 2010 samt mars och april 2011 genomgicks.   
 
Rapporterna lades därefter till handlingarna. 
 
 
 
 
§ 102 Protokoll och information från FCI 
 
För kännedom fanns FCI cirkulär: 
 

- 45/2011 med information från FCI General Committees möte 2011-04-13--14 där 
beslut togs att domare som lyder under The Kennel Club endast får döma på FCI 
internationella utställningar om de har CC-rättigheter i Storbritannien på aktuella 
ras/raser. Vidare informerar FCI att det är upp till varje medlemsland att besluta om 
domare från Storbritannien får döma BIG och/eller BIS vid FCI internationella 
utställningar med uppmaningen att ta domarens erfarenhet av att döma aktuella 
raser i gruppen i beaktning vid inbjudan. 
 
Bifogat cirkuläret 45/2011 fanns en lista över FCI raser som har CC-status i 
Storbitannien. 
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För kännedom fanns; 
 

- protokoll från FCI General Committees möte 2010-10-13--14 i Dortmund, Tyskland. 
 

- protokoll från FCI Show Commissions och Show Judge Commissions gemensamma 
möte 2011-02-06 i Rom, Italien. 
 

DK noterade informationen från FCI. 
 
 
 
§ 103 Minnesanteckningar från möte med SKKs FCI representanter 
 
För kännedom fanns minnesanteckningar från ett möte med SKKs FCI representanter 2011-
03-30 på SKKs kansli. 
 
DK tog del av minnesanteckningarna och därefter lades de till handlingarna. 
 
 
 
§ 104 Protokollsutdrag från CS 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/CS sammanträde 4 maj 2011: 
 
 

- beträffande DKs protokoll nr 1/2011 § 9 Protokoll SKK/DK nr 7/2010 - § 153 
Gemensamma frågor DK, StandK och SRD-gruppen. 
Carl-Gunnar Stafberg informerade att NKU vid sitt möte den 3 mars inte tog något 
gemensamt beslut i frågan men både DK och StandK föreslår att en ny eller reviderad 
standard publicerad av FCI på engelska ska gälla i Sverige till dess att en ny 
översättning till svenska har publicerats av SKK. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 
Tävlings- och utbildningschefen informerade att en lista över nya eller reviderade standards 
ligger på skk.se. Rutiner över hur domare ska informeras om att det finns nya eller 
reviderades standards håller just nu på att ses över. 
 
DK noterade informationen och ser att beslutet kommer att underlätta för domarnas 
uppdrag i utställningsringarna. 
 
 

- beträffande DKs protokoll nr 1/2011 § 19 Preparandkursen 2011. 
Där Mats Stenmark informerade om att uttagningsprocessen till årets preparandkurs 
fungerat bra med de ändringar som gjorts. 
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Nina Karlsdotter är utsedd att vara kursansvarig om inte ordinarie utsedd person kan 
fullfölja uppdraget. 
 
DK har beslutat att delegera ansvaret för att fastställa program, föreläsare och 
instruktioner kring den praktiska bedömningen samt examinationens utförande. 
 
CS tog del av listan med namn på årets preparander. 
 
CS beslutade att den kursutvärdering som görs efter kursen ska presenteras för CS. 

 
DK noterade uppdraget och uppdrog till lärargruppen vid preparandkursen att göra en 
sedvanlig utvärdering av kursen och delge CS den. 
 
 
 
§ 105 Protokoll och protokollsutdrag från UtstK 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/UtstK sammanträde 27-28 april 2011: 
 

- beträffande § 39 Inkomna skrivelser. 
Inkommen skrivelse från en hundägare som deltagit i utställning med sin pudel som 
enligt reglerna blivit slutligt inmätt till dvärgpudel vid första utställningstillfället efter 
15 månader 2010-10-10. Därefter vid kommande utställning har på eget initiativ den 
anlitade domaren för rasen, samt har domaren tillkallat ytterligare en på 
utställningen tjänstgörande domare, för ommätning av pudeln som då blivit toy. Då 
hundägaren inte vetat hur hon skulle hantera den uppkomna situationen har pudeln 
därefter ställts ut ytterligare två gånger, båda gångerna som toy. Vid det senaste 
utställningstillfället 2011-03-12 har den av Svenska Pudelklubben kontrakterade 
domaren reagerat och tilldelat pudeln disqualified då han ansett att hunden är en 
dvärgpudel. Efter samtal med hundägaren som förklarat hur det kommer sig att 
dvärgpudeln tävlar som toy, har domaren kontaktat SKKs kansli och bett UtstK att ta 
hand om ärendet för utredning. 
 
Beslöt UtstK att vidarebefordra ärendet till SKK/DK, då man anser det 
anmärkningsvärt att domaren utan att hundägaren begärt ommätning mäter om en 
slutligt inmätt pudel. 

 
DK konstaterar att som exteriördomare kan man inte efter slutlig inmätning på eget initiativ 
göra en ommätning av hunden när det gäller mätraser. Det är enbart hundägaren själv som 
kan begära en ommätning.  
 
DK beslutade att informera aktuell domare om vad som gäller. 
 
 
För kännedom fanns protokoll från UtstK möte 2011-04-27--28. 
 
DK tog del av protokollet och därefter lades det till handlingarna. 
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§ 106 Protokollsutdrag från StandK 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/StandK sammanträde 3 mars 2011: 
 

- beträffande § 18 Skrivelse från SLK angående ändringar i standarden för svensk 
lapphund. 
Konstaterade StandK att SKK/CS fastställt förslaget till reviderad standard för svensk 
lapphund vilken översatt till engelska kommer att skickas till FCI (se StandK 2/2010, § 
40). 
Konstaterade StandK vidare att vid revidering av en standard för en svensk FCI-ras 
sker handläggningen i följande steg: 
1. Specialklubben ansöker hos StandK om ändringar i standarden 
2. StandK behandlar förslagen i samråd med klubben 
3. StandK föreslår CS en reviderad standardtext 
4. CS fastställer en reviderad standard 
5. Den reviderade standarden publiceras på SKKs webbplats och distribueras till 

klubb och domare 
6. StandK översätter texten till engelska och skickar till FCI 
7. FCI fastställer och publicerar en reviderad FCI-standard 
 
Konstaterade StandK slutligen att under perioden mellan punkt 6 och 7 finns ingen 
reviderad FCI-standard varför det är lämpligt att rasen i Sverige då enbart döms av 
svenska och skandinaviska domare. 

 
 

- beträffande § 29 Protokoll NKU/AU 2011-03-02. 
Förelåg för kännedom protokoll från NKU/AU 2/3 2011 vilket genomgicks. Noterade 
StandK att 

 NKU/AU inte fattat något beslut i den av SKK/CS lyfta frågan angående vilken 
standard som ska gälla när FCI publicerat en ny eller reviderad standard men den 
nationella kennelklubben ännu inte publicerat en översättning. 

 
Beslöt StandK stödja det förslag som DK tidigare lämnat till CS innebärande att en av 
FCI publicerad ny eller reviderad standard på engelska ska gälla i Sverige till dess att 
en översättning till svenska har publicerats av SKK (StandK 1/2011, § 11). Därefter 
lades protokollet till handlingarna. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 
 

- beträffande § 39 Översättningar av standarder för raser som inte är erkända av FCI. 
Diskuterade StandK problemen med att översätta standarder för raser som inte är 
erkända av FCI och vars standarder därför inte är skrivna i enlighet med FCIs Model 
Standard. Beslöt StandK att i fortsättningen inte översätta standarder för raser som 
inte är erkända av FCI då standarden finns publicerad på engelska av kennelklubben i 
rasens hemland. 
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DK konstaterar att konsekvensen av StandK beslut blir att det inte kan bli utställningsrätt för 
dessa raser. DK konstaterar vidare att domarna inte kan döma en ras om det inte finns en 
svensköversatt standard eller en standard på engelska hos FCI. 
 
 
 
§ 107 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 

 
DK beslutade att alla punkter får offentliggöras innan protokollet har justerats. 
 
 
§ 108 Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade för ett bra möte och önskade samtliga en skön sommar, därefter 
förklarades mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Carl-Gunnar Stafberg   Nina Karlsdotter 
 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


