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SKK/DK nr 5/2011 
2011-09-08 
§ 109 - 142  
 
 
 
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 
8 september 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 
 
 
 
 
§ 109 Mötets öppnande 
 
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och mötet förklarades sedan för öppnat. 
 
 
 
§ 110 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
 
 
§ 111 Val av justerare 
 
Bo Wallin utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
 
§ 112 Föregående protokoll SKK/DK nr 4/2011 
 
DKs protokoll nr 4/2011 godkändes och lades därefter till handlingarna. 
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§ 113 Redovisning av arbetsgrupper – Riktlinjer för domarutbildning 
 

Arbetsgruppen redovisade ett första utkast på förändringar i vidareutbildning av 
exteriördomare som de arbetat fram. DK gick gemensamt igenom förslaget punkt för punkt 
och diskuterade de förändringar arbetsgruppen föreslagit. 
 
Arbetsgruppen fortsätter med sitt arbete och uppdrogs tillsammans med kansliet att även se 
över helheten av utbildningsplanen. 
 
Ordföranden rapporterar till CS att arbetet pågår. 
 
 
 
§ 114 Redovisning av arbetsgrupper – Konferens svenska raser och numerärt små 

raser 
 
För kännedom fanns en sammanställning av intresseanmälan till utbildningsdagen i samband 
med Generella Domarkonferensen i november 2012. 
 
Arbetsgruppen har diskuterat underlaget och frågar sig om det går att göra en kvalitativ 
utbildning på så många raser på en och samma dag. 
 
Uppdrogs till arbetsgruppen att göra en kartläggning över vilka raser som bör presenteras 
och har DKs förtroende att ”gallra” bland raserna. 
 
Beslutades att dra ner från sex till fyra presentationsstationer. Arbetsgruppen kommer att 
ha ett arbetsmöte den 11 november på SKK. 
 
 
 
§ 115 Redovisning av arbetsgrupper – Domaretiska frågor 
 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson rapporterade att arbetsgruppen har haft sitt 
första möte den 25 augusti. För kännedom till DK fanns minnesanteckningarna från mötet. 
 
Ordföranden rapporterade att CS har utökat arbetsgruppens uppdrag till att även ta fram en 
plan hur domare/arrangörer ska agera ur Djurskyddsutredningens synvinkel. 
 
DK konstaterar att det mest logiska är att bestyrelsen är det kontrollorgan som SKK ska ha på 
länsklubbsutställningarna. Rasklubbarna rapporterar från sina utställningar till respektive 
specialklubb som i sin tur rapporterar till SKK. 
 
Kjell Svensson efterlyste synpunkter från DK för att gå vidare med arbetet i arbetsgruppen. 
 
Ett program till ”workshopen” beträffande kvalitetssäkring av domare på Kennel Fullmäktige 
ska tas fram. 
 
DK noterade informationen. 
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§ 116 Redovisning av arbetsgrupper - Riktlinjer för exteriördomarkonferenser 
 
Nina Karlsdotter, sammankallande i arbetsgruppen, rapporterade från arbetet med att 
uppdatera ”Regler och riktlinjer för exteriördomarkonferenser”. För kännedom och för 
synpunkter fanns ett förslag på häftet. 
 
Uppdrogs till DK att läsa igenom texten och meddela Nina Karlsdotter sina synpunkter så att 
arbetsgruppen kan presentera ett färdigt förslag på nästa möte. 
 
 
 
§ 117 Domarkonferenser – Ansökningar för 2014 
 
Fem specialklubbar har ansökt om att få arrangera bidragsberättigad 
exteriördomarkonferens under 2014. 
 
DK beslutade att bifalla: 
 
Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens ansökan om konferens för amerikansk cocker 
spaniel, clumber spaniel, cocker spaniel, engelsk springer spaniel, field spaniel, irländsk 
vattenspaniel, welsh springer spaniel och sussex spaniel. Konferens datum blir 20 – 21 
september 2014. 
 
Svenska Terrierklubbens ansökan om konferens för borderterrier, cairnterrier, jack russell 
terrier, irländsk terrier, parson russell terrier och welsh terrier. Konferensdatum blir 21 – 22 
november 2014. 
 
 
DK beslutade att avslå: 
 
Svenska Älghundsklubbens (SÄK) ansökan. DK ser att för SÄKs raser bör det gå minst åtta år 
mellan exteriördomarkonferenserna och att SÄK måste komma in med raskompendierna 
från förra konferensen innan de kan bli berättigade att hålla en ny konferens. 
 
 
DK beslutade att uppdra till Nina Karlsdotter att kontakta Svenska Spets- och Urhundklubben 
beträffande deras ansökan innan beslut om bifall eller avslag tas. Uppdras till kansliet att 
kontakta Svenska Brukshundklubben och meddela att de måste komma in med nya raser 
beträffande deras ansökan innan beslut tas. De raser de ansökt för har de konferens på i år 
(2011). 
 
 
 
§ 118 Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation 
 
En skrivelse har kommit från Åke Cronander med ansökan om gruppallroundauktorisation för 
grupp 1. 
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DK beslutade att bifalla ansökan. 
 
En skrivelse har kommit från Eva Jönsson med ansökan om gruppallroundauktorisation för 
grupp 7. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan. 
 
 
En skrivelse har kommit från Charlotte Jacobsson med ansökan om 
gruppallroundauktorisation för grupp 7. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan. 
 
 
 
§ 119 Ansökningar beträffande följdauktorisation 
 
En skrivelse har kommit från Ewa Nielsen med ansökan om följdauktorisation för raserna 
karelsk björnhund och hälleforshund. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan. 
 
 
 
§ 120 Ansökningar beträffande avauktorisation 
 
En skrivelse har kommit från Birthe Larsen-Rosvall med ansökan om avauktorisation. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan och uppdrog till kansliet att erbjuda aktuell domare 
honnörsdomarskap. 
 
 
En skrivelse har kommit från Karl-Allan Andersson med ansökan om avauktorisation. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan och uppdrog till kansliet att erbjuda aktuella domare 
honnörsdomarskap. 
 
 
DK tackar de båda domarna för ett förtjänstfullt värv som exteriördomare. 
 
 
 
§ 121 Domarutbildning 
 
En skrivelse har kommit från Ewa Nielsen med ansökan om att få utöka sitt rasregister med 
border collie. Aktuell domare har varit i kontakt med Svenska Vallhundsklubben som svarar 
att de inte tar ställning i frågan. 
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DK beslutade att bifalla ansökan 
 
 
En ansökan har kommit från Carl-Magnus Olofsson om att få påbörja sin vidareutbildning 
trots att en ras i grundutbildningen inte är avklarad p g a för få anmälda hundar på 
utställning, vilket gör att det blir svårt att få till utbildningstillfällen. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan. 
 
 
En förfrågan fanns från domaren Anna-Lena Munkvall beträffande hennes ansökan hos SBK 
om att få vidareutbilda sig på collie och australian cattledog. Anna-Lena Munkvall ansökte 
om vidareutbildning i augusti 2010 och har ännu inte fått något svar. 
 
DK tog del av skrivelsen och fann att handläggningstiden för ansökan har tagit allt för lång 
tid. DK påpekar åter igen att SBK måste hantera detta bättre då handläggningstiden för 
ansökan om vidareutbildning på ras/raser inte får ta längre tid är tre månader.  
 
DK beslutade att bevilja Anna-Lena Munkvalls ansökan om att få vidareutbilda sig på collie 
och australian cattledog. 
 
 
En frågeställning har kommit beträffande vilken utbildning exteriördomarna får för att 
hantera mätstickan korrekt. Skriftställaren har sett att mätresultaten skiljer sig stort mellan 
olika mätningar. 
 
DK kan bara svara för den svenska exteriördomarutbildningen. Preparanderna inom SKK får 
en mycket noggrann utbildning i hur man mäter en hund. DK konstaterar att hur utbildad 
man än är så skiljer sig mätresultaten från gång till gång, bl a beroende på underlaget vid 
mättillfället. 
 
 
En frågeställning från utbildningsavdelningen fanns beträffande elevtjänstgöringar på fler än 
två raser vid samma tillfälle utan att i förväg begärt dispens. 
 
DK beslutade att två av tjänstgöringarna aktuell domare genomfört får räknas som godkänd 
elevtjänstgöring samt att de fyra övriga räknas som passiv elevtjänstgöring. 
 
DK påpekar att ansökan om dispens alltid ska göras i förväg. 
 
 
För kännedom fanns avslag beträffande ansökan om vidareutbildning från specialklubbar. 
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§ 122 Domarfrågor – Bedömning 
 
En skrivelse fanns från en utställare vid Svenska Collieklubbens utställning i Piteå 16 juli 
2011. Utställaren anser att domaren låtit sig påverkas i sin bedömning av de två 
domareleverna i ringen. 
 
DK har tagit del av skrivelsen samt aktuell domares yttrande. DK konstaterar för att kunna 
utbilda domare krävs det att elever/aspiranter måste få ta del av bedömningen i ringen. 
Utbildande domare i ringen är skyldig att samtala med den/de man utbildar. Samtalen och 
diskussionerna mellan elever/aspiranter och domare är för att domaren ska kunna 
kontrollera kunskapsnivån hos eleven/aspiranten. SKK har stort förtroende för sina domare. 
Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 

 deltog inte vid diskussionerna kring skrivelsen. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen tax som önskar få priset ”sufficient” struket då 
hunden skulle ha bedömts som långhår istället för korthår. 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterar att inga tekniska fel har begåtts av domaren. DK 
beslutade att låta priset kvarstå. 
 

 deltog inte vid diskussionerna kring skrivelsen. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen tibetansk spaniel, S68060/2008 Strömkarlens 
Gudagåva, vid Skaraborgs Kennelklubbs utställning i Lidköping 8 maj 2011. Hunden har 
tilldelats ”disqualified” på grund av att en hörntand går upp i gommen. Utställaren bestrider 
detta. 
 
DK tog del av skrivelsen samt veterinärintyg. DK beslutade att priset ska kvarstå. Domaren 
har gjort bedömningen att hörntanden går upp i gommen, vilket räknas som en anatomisk 
defekt och ska ge priset ”disqualified”. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen italiensk vinthund, Mannequin’s Quello Quando 
Quando S66868/2009, vid Stockholms Kennelklubbs utställning i Vallentuna 7 augusti 2011. 
Hunden har tilldelats ”disqualified” för kroksvans vilket inte är ett diskvalificerande fel enligt 
rasstandarden. Utställaren önskar att priset stryks. 
 
DK beslutade att rekommendera UtstK att stryka priset för aktuell hund. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen korthårig chihuahua, Tickawis Cherry Lady 
S70093/2008, vid Hallands Kennelklubb i Tvååker den 16 juli 2011. Tiken har, enligt ägaren, 
tilldelats ”disqualified” på grund av underbett, vilket inte är ett diskvalificerande fel enligt 
rasstandarden. 
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DK beslutade att bordlägga skrivelsen tills kritiken på aktuell hund kommit in från 
utställningen. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen blodhund, Sagio Filantrop S38933/2008, vid 
Södra Älvsborgskennelklubbs utställning i Borås 2 juli 2011. Hunden har tilldelats 
”disqualified” för missbildad bröstkorg samt hängande ögonkanter. 
 
DK tog del av skrivelsen samt kritiken från utställningen. DK beslutade att priset ska kvarstå 
då domaren bedömt det som en anatomisk defekt vilket ska ge priset ”disqualified”. 
 
 
En skrivelse fanns från tre utställare av rasen lhasa apso vid Dalarnas Kennelklubbs 
utställning i Avesta den 19 juni 2011. Utställarna är besvikna på hur domaren hanterat 
bedömningen av deras ras. 
 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande. DK beklagar att utställarna upplevt det 
som att domaren varit nonchalant i sin bedömning av hundarna. DK har gjort domaren 
uppmärksam på detta. Skrivelsen lades därefter till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare av rasen drentsche patrijshond vid  Specialklubben för 
Kontinentala Fågelhundars utställning i Malmköping den 10 juli 2011. Utställaren har upplevt 
domaren som ointresserad av rasen då hon hört en diskussion mellan domaren, eleven och 
aspiranten som fanns i ringen. 
 
DK har tagit del av skrivelsen samt domarens yttrande. DK beklagar att utställaren har 
upplevt det som att domaren inte skulle vara intresserad av rasen. När en domare har en 
elev/aspirant i ringen måste domaren föra en diskussion med den de utbildar. Som utställare 
hör man ”ryckta” delar av diskussionen och det finns risk för att man kan missuppfatta vad 
domaren säger då man inte hört helheten av diskussionen. Skrivelsen lades därefter till 
handlingarna. 
 

 deltog inte vid diskussionerna kring skrivelsen. 
 
 
 
§ 123 Domarfrågor – Elevtjänstgöring 
 
En skrivelse fanns från tre utställare av rasen irländsk röd setter vid Västerbottens 
Kennelklubbs utställning i Vännäs den 11 juni 2011. Vid bedömningen av rasen tjänstgör en 
elev som är uppfödare på en av hundarna som sedan vinner och blir BIR. Skriftställarna 
ifrågasätter tillvägagångssättet vid bedömningen. 
 
DK tar del av skrivelsen och domaren samt domarelevens yttrande. DK konstaterar att det är 
tillåtet att gå elev/aspirant och t o m att döma i en ring där egen uppfödning finns med. 
Samtal mellan domare och elev/aspirant ska ske för att domaren ska kunna utbilda och få en 
uppfattning om eleven/aspirantens kunskapsnivå. På domarutbildningen får preparanderna 
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inpräntat att inte berätta för domaren de ska utbilda sig för att egen uppfödning finns med i 
ringen för att domarens bedömning ska bli så objektiv som möjligt. SKK har fullt förtroende 
för sin domarkår. Skrivelsen lades därefter till handlingarna. 
 
 
 
§ 124 Domarfrågor – Uppträdande 
 
En skrivelse fanns från en utställare vid Hälsinglands Kennelklubbs utställning i Alfta den 11 
juli 2011. Utställaren är kritisk mot domaren uppträdande mot både utställare och hundar. 
 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande. DK beklagar det som utställaren har 
upplevt. DK har informerat domaren om utställarens upplevelse. Skrivelsen lades därefter till 
handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från en utställare vid Rasklubben för Dansk-Svensk Gårdshunds utställning 
i Tollarp 6 augusti 2011. Utställaren har upplevt domarens öppna kritik över både hundar 
och handlers som kränkande. 
 
DK tog del av skrivelsen och domarens samt klubbens yttrande. DK beklagar att utställaren 
har känt sig kränkt och informerat domaren om utställarens upplevelse. DK vill även påpeka 
att man måste noga välja sina ord vid öppen kritik. Därefter lades skrivelsen till 
handlingarna. 
 
 
 
§ 125 Domarfrågor – Blogginlägg 
 
En skrivelse fanns från en av Svenska Schäferklubbens domare som dömt vid Svensk 
Schäfermästerskap den 29 juli 2011. Aktuell domare har enligt denne blivit uthängd i negativ 
bemärkelse på en blogg skriven av en av SKKs exteriördomare. 
 
DK tog del av skrivelsen samt bloggarens yttrande. DK ser allvarligt på hur man uttalar sig på 
bloggar och andra websidor. Att vara exteriördomare inom SKK är ett förtroendeuppdrag 
som medför ett stort ansvar över hur man uppträder och uttalar sig. DK konstaterar därför 
att man ska vara försiktig med vad man skriver på bloggar och dylika sidor och beklagar att 
skriftställaren känt sig utpekad. Skrivelsen lades därefter till handlingarna. 
 
 
 
§ 126 Domarfrågor – Övrigt 
 
Beslut fanns från Länsstyrelsen beträffande en exteriördomare inom SKK som har tilldelats 
”Förbud att ha hand om djur”. 
 
DK tog del av Länsstyrelsens beslut och beslutade i sin tur att föreslå CS att aktuell domare 
ska avauktoriseras som exteriördomare. 
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Beslutet var omedelbart justerat. 
 
 
En skrivelse fanns från en medlem som ifrågasätter engelska domares behörighet att utbilda 
svenska elever/aspiranter beträffande ett utbildningstillfälle vid Dalarnas Kennelklubbs 
utställning i Avesta i juni 2011 samt att döma ras i Sverige de inte har cert-rättighet på i 
England  
 
DK konstaterar att elev i grundutbildningen är tillåten att utbilda sig för utomnordisk 
domare. DK gjorde en särskild bedömning vid beslutet att bevilja elevens ansökan om att få 
gå elev för aktuell domare. Beträffande att döma ras i Sverige som domaren inte har cert-
rättighet på i England så är det tillåtet enligt FCIs regler fram till den 1 januari 2012. Därefter 
är det inte tillåtet på internationella utställningar.  
 
DK kommer i samband med UtstK att arrangera ett seminarium för utställnings- och 
domaransvariga i länsklubbarna under våren 2012. Där kommer bl a diskussioner föras 
beträffande vad man ska tänka på vid domarinbjudningar. Skrivelsen lades därefter till 
handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från Svenska Domarföreningen beträffande det praktiska förfarande vid 
avbokning av domaruppdrag. 
 
DK konstaterar att avbokningar av domaruppdrag alltid ska ske i samråd med domaren. 
Domaren har inte rätt att ta ut arvode men däremot ska eventuella utlägg ersättas av 
arrangören. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
För kännedom fanns en skrivelse från en medlem som vill väcka debatt om SKK s behandling 
av de som ställer ut hundar på officiell utställning. 
 
DK tog del av skrivelsen och informerades om att UtstK har behandlat skrivelsen, därefter 
lades den till handlingarna. 
 
 
 
§ 127 Raskompendier 
 
Anmäldes nyinkommet raskompendium sedan förra mötet för; 
 
Hovawart, rottweiler och doberman där Nina Karlsdotter och Karl-Erik Johansson sedan 
tidigare utsetts till granskare. 
 
Pudel där Karl-Erik Johansson och Carl-Gunnar Stafberg sedan tidigare utsetts till granskare. 
 
 
Anmäldes att följande raskompendier har godkänts; pudel, dobermann, collie, 
staffordshirebullterrier, west highland white terrier, american staffordshireterrier, australisk 
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terrier, skotsk terrier och skyeterrier. Bidrag kan därmed betalas ut till respektive 
specialklubb när två ex av det slutligt godkända kompendiet kommit in till SKK. 
 
 
 
§ 128 Särskilda Rasspecifika Domaranvisning (SRD) 
 
DK föreslår SRD-Gruppen att omformulera några skrivningar i SRD-häftet vid nästa 
revidering. DK anser det som mycket viktigt eftersom domarna ska döma efter 
anvisningarna. 
 
DK föreslår följande formuleringar: 
 
Sid 6 ”Bett och tänder” Alla hundar ska ha friska tänder och standardenligt bett. 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. 
 
Sid 23 ”Skev underkäke och tungfel förekommer inte sällan hos dvärghundar och kan vara 
diskvalificerande fel. 
 
 
En inbjudan från SRD-Gruppen och Projektgruppen för utbildnings-dvd om andning fanns 
beträffande ett möte den 15 september på SKKs kansli, där DK inbjuds att delta med en 
deltagare. 
 
Utsågs DKs ordförande att delta på mötet 
 
 
 
§ 129 Preparandkursen 2011  
 
För kännedom fanns anteckningarna från eftermötet samt rapporten till CS från 
Preparandkursen 2011. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 130 Övriga skrivelser 
 
Skrivelse fanns från en svensk allrounddomare beträffande de rutiner som finns gällande hur 
aspirantdomare i vidareutbildningen utses. Aktuell domare anser inte att det är bra för 
domarutbildningen att specialklubbarna själva utser vilka som ska finnas med på listan över 
aspirantdomare i sina raser. 
 
DK konstaterar att det finns ett beslut från KF 1999 § 53 om hur bl a aspirantdomare ska 
utses. DK kan inte gå emot ett KF beslut. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
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§ 131 Redovisning av DK/VU 
 
DK beslutade att bekräfta DK/VU bifallen dispens att döma ras för vilken auktorisation inte 
innehas: 
 
Hans Almgren att döma raserna västsibirisk lajka (1), cirneco dell’etna (4), samojedhund (3), 
cocker spaniel (2) och curly coated retriever (1) vid Estonian American Cocker Societys 
utställning i 2011-07-10, trots att auktorisation inte innehas. 
 
Ulf Wall att döma raserna rysk stövare (1) och gotlandsstövare (1) vid Svenska 
Stövarklubbens utställning i Åseda 2011-08-13, trots att auktorisation inte innehas. 
Liz-Beth Liljeqvist att döma rasen svart terrier (1) vid Lunds Brukshundklubbs utställning i 
Lund 2011-09-07, trots att auktorisation inte innehas. 
 
DK beslutade att bekräfta DK/VU bifallen ansökan;  
 
från en av årets preparander, Margaretha Carlsson, med önskemål om att få 
exteriördomaren Bo Wiberg som mentor, då Bo Wiberg inte finns med på listan som DK tagit 
fram över mentorer. 
 
från en av årets preparander, Carina Andersson Rapp, med önskemål om att få 
exteriördomaren Benny Blid von Schedvin som mentor, då Benny Blid von Schedvin inte finns 
med på listan som DK tagit fram över mentorer. 
 
från en av årets preparander, Petra Högberg, med önskemål om att få exteriördomaren 
Petra Junehall som mentor, då Petra Junehall inte finns med på listan som DK tagit fram över 
mentorer. 
 
 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs godkännande av Svenska Schnauzer Pinscherklubbens 
protokoll och ekonomiska redovisning från deras exteriördomarkonferens 2010-10-23--24. 
Bidrag har betalats ut. 
 
 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Hans Almgren faraohund 
 azawakh 
 irländsk varghund 
 
Johan Andersson cane corso 
 schipperke 
 
Bengt-Åke Bogren cao da serra de aires 
 old english sheepdog 
 polski owczarek nizinny 
 
Åke Cronander alaskan malamute 



12 

 

 grönlandshund 
 
Roland Fors boxer 
 
Svante Frisk landseer 
 
Marie Gadolin saluki 
 
Morgan Granander dandie dinmont terrier 
 yorkshireterrier 
 
Arvid Göransson eurasier 
 norsk buhund 
 whippet 
 
Jan Herngren dvärgpinscher 
 engelsk springer spaniel 
 nova scotia duck tolling retriever 
 cavalier king charles spaniel 
 
Charlotte Jacobsson breton 
 gammel dansk hönsehund 
 
Börje Johansson bracco italiano 
 weimaraner (kh + lh) 
 
Göran Johansson drever 
 
Martin Johansson border collie 
 haldenstövare 
 hannoveransk viltspårhund 
 kooikerhondje 
 
Petra Junehall lancashire heeler 
 old english sheepdog 
 schipperke 
 schäfer 
 
Eva Jönsson dansk/svensk gårdshund 
 mexikansk nakenhund 
 
Ingela Kyrklund tax 
 
Eva Liljekvist Borg västgötaspets 
 labrador retriever 
 
Karin Linde Klerholm king charles spaniel 
 pudel 
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Kjell Lindström afghanhund 
 saluki 
 
Bertil Lundgren finsk stövare 
 hamiltonstövare 
 schillerstövare 
 tibetansk terrier 
 
Charlotta Mellin borderterrier 
 cairnterrier 
 pudel 
 
Ewa Nielsen beagle 
 
Sara Nordin bichon havanais 
 fransk bulldogg 
 
Cindy Pettersson griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon 
 
Mia Sandgren bedlingtonterrier 
 bullterrier / miniatyrbullterrier 
 jack russell terrier 
 parson russell terrier 
 clumber spaniel 
 irländsk varghund 
 skotsk hjorthund 
 
Barbara Ruth Smith bullterrier / miniatyrbullterrier 
 staffordshire bullterrier 
 
Sofia Sollenberg tysk jaktterrier 
 
Jan Törnblom tibetansk spaniel 
 
Anita Whitmarsh akita 
 
Lars Widén dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit) 
 kleiner münsterländer 
 korthårig vorsteh 
 långhårig vorsteh 
 strävhårig vorsteh 
 ungersk vizsla (kh + sh) 
 
Karin Ögren american staffordshire terrier 
 chow chow 
 
 



14 

 

Auktorisationer genom examination;  
 
Ann Carlström curly coated retriever 
 
Johan Andersson leonberger 
 västgötaspets 
 
Johnny Andersson amerikansk cocker spaniel 
 
Benny Blid von Schedvin mops 
 
Patrik Cederlöf rhodesian ridgeback 
 mops 
 
Åke Cronander siberian husky 
 
Anne-Chaterine Edoff samojedhund 
 siberian husky 
 
Svante Frisk engelsk bulldogg 
 chihuahua (kh + lh) 
 chinese crested dog 
 papillon/phalène 
 
Arvid Göransson beagle 
 
Ann-Christin Johansson pomeranian 
 tysk spets / gross-, klein- & mittelspitz 
 irländsk varghund 
 italiensk vinthund 
 
Henrik Johansson affenpinscher 
 
Martin Johansson grand danois 
 
Petra Junehall shetland sheepdog 
 
Charlotte Laning Vrethammar tibetansk spaniel 
 
Eva Liljekvist Borg flatcoated retriever 
 
Anna-Lena Munkvall staffordshire bullterrier 
 
Ewa Nielsen affenpinscher 
 pinscher 
 
Fredrik Nilsson pudel 
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Joakim Ohlsson bearded collie 
 japanese chin 
 lhasa apso 
 
Mia Sandgren staffordshire bullterrier 
 
Lena Stålhandske  belgiska vallhundar (groenendael/ laekenois/ malinois/ 

tervueren) 
 briard 
 vit herdehund 
 parson russell terrier 
 
Anita Whitmarsh norsk lundehund 
 norsk älghund, svart 
 svensk vit älghund 
 tysk spets / klein-, mittel- & grosspitz 
 
Lars Widén shetland sheepdog 
 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Gunilla Albrigtsen lhasa apso 
 tibetansk spaniel 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson samojedhund 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 
Rune Brunberg Johansen rhodesian ridgeback  
 
Margaretha Carlsson collie (kh + lh) 
(1:a auktorisation = ny domare) australian shepherd 
 
Marie Carlsson flatcoated retriever 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 
Carina Ekwall chihuahua (kh + lh) 
 
Petra Högberg jämthund 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 
Sjoerd Jobse golden retriever 
(1:a auktorisation = ny domare) irländsk röd setter 
 irländsk röd och vit setter 
 
Susanna Johansson leonberger 
(1:a auktorisation = ny domare) grand danois 
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Mirko Lundén shiba 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 
Lisa Molin cavalier king charles spaniel 
 chihuahua (kh + lh) 
 japanese chin 
 
Morten Nilsen rottweiler 
 portugisisk vattenhund 
 
Susanne Nilsson collie (kh + lh) 
(1:a auktorisation = ny domare) lancashire heeler 
 welsh corgi cardigan 
 welsh corgi pembroke 
 
Lena Rollmar field spaniel 
 
Monika Åkesson landseer 
 

 
 
§ 132 Pågående ärenden 
 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
 
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats eller utgår: 
 
nr 4/2011 
§ 88 Kontakta en preparand från kursen 2007 som inte är färdig med någon ras i 

grundutbildningen. 
 
 Nina Karlsdotter har varit i kontakt med aktuell preparand och denne är på 

gång att fortsätta med sin utbildning. 
 
 
§ 104 Lärargruppen ska ta fram en sedvanlig utvärdering av preparandkursen 2011. 
 
 Rapporten är framtagen och lämnad till CS. 
 
 
 
§ 133 Information från ledamöterna 
 
Bo Wallin rapporterade att han dömde på Västra Kennelklubbens utställning i Backamo. Han 
hade gjort försök att via Bassetklubben få fram en ramp att använda vid bedömningen av 
basset hound. Tyvärr fanns ingen ramp i ringen.  
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Beslutades att informera UtstK om problemet för domare att få ramper i ringarna när de så 
önskar. 
 
 
 
§ 134 Information från tävlings- och utbildningschefen 
 
Kjell Svensson rapporterade från revideringen av de gemensamma 
utställningsbestämmelserna. I stort sett har bestämmelserna fungerat mycket bra runt om i 
norden. De nordiska länderna har enats om följande förändringar efter utvärderingen; 
 

- Hundar som har tilldelats very good i kvalitetsbedömningen ska få delta i 
konkurrensbedömningen. Detta under förutsättning att det inte finns minst fyra 
hundar som fått excellent. 
 

- Hundar som deltar i avels- och uppfödargrupper ska ha tilldelats minst very good på 
aktuell utställning. Detta har tidigare inte varit harmoniserat inom norden. 

 
- En svensk utställningschampion ska även kunna anmäla till bruks/jaktklass i Sverige 

om den har erforderlig provmerit. Idag får en svensk utställningschampion på 
utställning i Sverige endast anmäla till championklass eller veteranklass om den 
uppnått erforderlig ålder. 

 
För kännedom fanns även statistik över prissättningen på 31 000 starter under 2011. 
 
Konstaterades att det finns en mycket god överensstämmelse mellan gamla respektive nya 
prissättningen utifrån hur priser definierats. 
 
Kjell Svensson informerade vidare om att ett brev angående ”Prestationsöverdrifter” har 
skickats till alla nordiska allrounddomare samt till Domarföreningen. SKK bad mottagarna av 
brevet att komma in med synpunkter och kommentarer beträffande ett antal 
frågeställningar angående presentationsöverdrifter. SKK har i dagsläget fått in åtta svar. 
 
 
Kjell Svensson har tillsammans med Karin Drotz, anställd på SKKs avdelning för avel och 
hälsa, deltagit som åhörare, vid Hollands Kennelklubbs internationella domarkonferens i 
samband med European Dog Show. Kortfattat kan man säga att Sverige kommit mycket 
längre i arbetet mot exteriöra överdrifter än övriga Europa. Sverige lyftes även fram som ett 
gott exempel. 
 
 
Vidare informerade Kjell Svensson om de nya dopingföreskrifterna som Jordbruksverket 
infört. Kortfattat kan man säga att konsekvensen av de nya föreskrifterna blir att hundägare 
får ansöka om dispens hos både SKK och Jordbruksverket för hundar som tillförts läkemedel. 
 
Nya EU-anpassade införselbestämmelser till Sverige träder i kraft 1 januari 2012 där kraven 
på blodtest och avmaskning försvinner. 
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Från och med 1 januari 2012 får tenterfield terrier utställningsrätt i Sverige. 
 
Svenska domare som är tillfrågad att döma vid utställning eller prov (IPO) arrangerad av 
klubb inom WUSV som inte är ansluten till arrangörslandets nationella organisation (NCO) 
kommer inte att få godkännande från SKK att döma. 
 
DK tackade för informationen. 
 
 
 
§ 135 Information från sekreteraren 
 
För kännedom fanns inbjudan till ”Seminarium för domaransvariga och utställningsansvariga 
i SKK länsklubbar” som ska hållas 31 mars till 1 april 2012 på Scandic Järva Krog, Stockholm. 
DK är konferensansvariga tillsammans med UtstK. 
 
 
 
§ 136 Resultatrapport 
 
Resultatrapport för maj, juni och juli 2011 genomgicks och lades därefter till handlingarna. 
 
 
 
§ 137 Protokoll – information från FCI 
 
För kännedom fanns FCI cirkulär: 
 

47/2011 med information från The Uniunea Chinoligica Din Moldava (UChM) 
att The Clubul National al Amatorilor de Ciini (CNAC) inte är en medlemsklubb 
under UChM. UChM vill göra alla uppmärksamma på att de användersig av 
UChM logotype samt att utställningar arrangerade av CNAC inte är CACIB-
utställningar under FCI. 
 
49/2011 med information från The Russian Kynological Federation (R.K.F) att 
domaren Natalia Fokht har stängts av som domare från och med 27 april 2011 
och tillsvidare. 
 
54/2011 med information från Generel Committees möte i Rom 13-14 april 
2011 där de antagit regler beträffande att domare måste ha godkännande från 
sin kennelklubb för att få döma nationella eller internationella utställningar, 
hos klubbar associerade till FCI, utanför sitt hemland. Beslutet började gälla 28 
juni 2011. 
 
57/2011 protokoll från FCI Generel Assembly’s möte den 4-5 juli 2011 i Paris 
samt rapport från General Assebly’s ordförande Hans W Müller och FCIs VD 
Yves De Clercq. 
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58/2011 protokoll från FCI General Assebly’s möte den 13-14 april i Rom samt 
en lista över de beslut som togs vid mötet. 
 
60/2011 med information om att FCI General Assembly på sitt möte den 5 juli 
2011 i Paris beslutade att lyfta alla sanktioner beträffande Union of Cynologists 
of Kazakhstan (UCK). Ordförande i UCK är S Hudaikulova. 
 
61/2011 med information om att en tidigare överenskommelse mellan FCI och 
Weltunion der Schäfervereine (WUSV) ändrats vid FCI General Committees 
möte den 3 juli 2011 i Paris.  Detta innebär bl a att svensk domare tillfrågad att 
döma vid utställning eller prov (ex IPO) arrangerad av klubb inom WUSV som 
inte är ansluten till arrangörslandets nationella organisation (NCO) inte 
kommer att få godkännande från SKK att döma. 
 

 
För kännedom fanns; 
 
 lista över raser som är erkända på ”provisional basis” av FCI 
 
 lista över raser med varianter som tilldelas separata CACIB 
 

 uppdaterad lista över internationella utställningar för 2011 och 2012. 
 
 
 
§ 138 Protokoll – information från NKU 
 
För kännedom fanns en snabbrapport från FCI/NKU-möten i Paris 3 – 5 juli 2011. 
 
DK noterade informationen 
 
 
 
§ 139 Protokoll – protokollsutdrag från CS 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/CS sammanträde 15 juni 2011: 
 

beträffande DKs protokoll nr 2/2011 § 48 Kvalitetssäkring av utomnordiska 
domare – hur går vi vidare? 
DK har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp att arbeta vidare med frågan. I 
gruppen ingår Kjell Svensson, Bo Wiberg och Karl-Erik Johansson. 
 
Diskuterades processen med att hitta en lämplig form för att kvalitetsäkra 
domare som bjuds in att döma i Sverige. Den utsedda arbetsgruppen har haft 
ett första möte och ett beslut har tagits om att ett seminarium i månadsskiftet 
mars/april 2012 som bl a tar upp hur man går tillväga för att bjuda in domare. 
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CS beslutade att ge arbetsgruppen ett utökat uppdrag att omfatta a) domarens 
uppträdande (sociala kompetens) och b) domarens faktiska kunskaper för 
den/de raser hon/han ska döma. Ett utkast redovisas till CS möte den 10 
augusti. 
 
Göran Bodegård fick i uppdrag att se över de informationer som kommit till 
SKKs kansli som gäller klagomål på domare i utställningssammanhang. 
 
DK föreslår CS att ämnet diskuteras på en av fredagens workshops vid KF i 
september. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 
 
För kännedom fanns CS protokoll nr 3/2011 från den 15 juni 2011. 
 
DK tog del av protokollsutdraget samt protokollet, därefter lades de till handlingarna.. 
 
 
 
§ 140 Protokoll – protokollsutdrag från UtstK 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/UtstK sammanträde 27 – 28 april 2011: 
 
 beträffande § 41 Mätning av raser 

Förelåg för UtstK, sammanställning av mätningar gjorda under perioden  
2006-07-01 – 2008-06-30 på rasen basset fauve de bretagne och mätningar 
gjorda under perioden 2007-01-01 – 2008-12-31 på rasen isländsk fårhund. 
 

 
DK noterade informationen. 
 
 
För kännedom fanns protokoll från UtstK möte 2011-06-14. 
 
DK tog del av protokollet och därefter lades det till handlingarna. 
 
 
 
§ 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 § 127 inte får offentliggöras innan 
aktuell domare har meddelats av SKKs kansli. 
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§ 142 Mötets avslutande 
 
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade därefter mötet för avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Carl-Gunnar Stafberg   Bo Wallin 
 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 




