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Riktlinjer gällande antalet hundar per domare och dag vid utställning  
 

Mot bakgrund av beslut fattade vid 1985 års Kennelfullmäktige (KF) § 40, 1995 års KF 

§ 53 och 54, utdrag ur ”Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska 

regler” samt utdrag ur FCIs regelverk för exteriördomare gällande antalet hundar som får 

bedömas per domare och dag på utställning har följande anvisningar utarbetats: 

 

Som en rekommendation gäller att en domare inte bör döma mer än ca 70 hundar per dag 

men om domaren själv accepterade det kan ett antal upp till 80 tillåtas (inklusive 

valpklass och junior handling men exklusive avelshundar).  

 

Från 1 januari 2009 beslutade KF (2007) att införa en bestämmelse om enhetlig gräns 

om att en domare har att döma högst 80 hundar per dag. Möjlighet till dispens finns 

kvar. Dispens ges endast i undantagsfall och efter särskild prövning av SKKs 

utställningskommitté och fordrar alltid domarens godkännande. I och med detta beslut 

försvinner möjligheten för klubbar med en ras och en domare att utöka antalet hundar till 

100. 

Vid hundantal överstigande 80 konfererar arrangören med domaren om vilka raser som 

ska lyftas bort, i första hand flyttas valpar. Lyckas arrangören ändå inte få ner antalet 

hundar till 80 ska ansökan om dispens göras till SKKs utställningskommitté/VU via 

sekreteraren på SKKs kansli, eller om det är akut (utanför kontorstid) kan ansökan göras 

direkt hos utställningskommitténs VU).  

För kontaktuppgifter till utställningskommittén; se www.skk.se   

OBS! att domarens godkännande ska ha inhämtats före ansökan om dispens. 

 

Bifallna alternativt icke bifallna dispenser avrapporteras på nästkommande sammanträde 

i SKKs utställningskommitté. 

 

Domaren ska även godkänna eventuella tillägg av raser, men OBS! att raser inte får 

flyttas till domaren så att antalet därmed överstiger 80. 

 

Från 1 januari 2006 får domarelev -/ aspiranttjänstgöring göras i ringar där antalet 

hundar inte överstiger 80 (tidigare gällde 70). 

 

Om dispensansökan avser utländsk domare bör denne har god erfarenhet av det svenska 

bedömningssystemet. 
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