
Vad tycker du är en exteriördomares viktigaste uppgift?
– Att tolka rasstandarden och ha kunskap om hundrasens 
ursprung, Vara noggrann, ödmjuk och rättvis mot utställare. 
Ha förståelse för nybörjare i ringen så att de får en fin upp- 
levelse och kommer tillbaka. Värna om de unga som håller på 
med junior handling, de är ju våra framtida uppfödare och 
exteriördomare. 

Hur ser du som exteriördomare på frågan om rasers  
hållbarhet och sundhet?
– De Särskilda rasspecifika domaranvisningarna, SRD, som 
sätter fokus på hundrasers hälsa och hur vi exteriördoma-
re ska beakta frågan, har fått uppmärksamhet som gagnat 
raserna både hos domare och uppfödare. Tolkningen av den 
skrivna standarden är inte hela boven utan också trender 
inom raserna. Det är viktigt att vi domare inte faller för dem. 
Uppfödare har en viktig uppgift när de planerar valpar. Att 
de kan de tilltänktas stamtavla, vet vad som kan uppdagas 
genom parning och hur man undviker problem. När det 
går trender i hundraser och efterfrågan blir större än 
tillgången finns det tyvärr plats för de mindre seriösa. 

Vad tycker du är det bästa med att vara exteriördomare?
– Som hundägare har man en fantastisk hobby! Jag fick 
min första hund 1968 och det har lett mig till att vara 
utställare, uppfödare, föreningsaktiv, ringsekreterare 
och så småningom exteriördomare 1992 och i dag 
allrounddomare. Jag har fått se världen och fått 
många vänner i olika länder och kulturer. Det är 
inte glamoröst, , men det är roligt.

Vilket är ditt bästa råd till den som ska  
ställa ut sin hund för första gången?
– Läs rasstandarden! 
Träna din hund att 
bli hanterad och titta 
på vad domaren gör 
innan du ska in. Do-
marna har sina egna 
personliga rutiner i 
ringen. Om domaren 
inte väljer just din 
hund som vinnare 
är det bra att förstå 
varför. Det kan bli 
starten på ett livs-
långt kynologiskt 
intresse. 

TORBJÖRN SKAAR  ⁄  ALLROUNDDOMARE

” Många behöver kunna  
mer om sin hundras”
Med sin rika erfarenhet av hundar ser Torbjörn  
det som en viktig del av domaruppdraget att dela  
med sig av kunskap. Han brinner för junior handling  
och hjälper gärna nybörjare i utställningsringen.

Hundprofilen

TORBJÖRN SKAAR

Gör Tidigare restaurangchef, nu 
pensionär och FCI allrounddomare. 
Aktuell Ständigt engagerad i att 
stötta ungdomarna och junior 
handler inom Sveriges Hund- 
ungdom. Har fått Maskotnålen  
nr 49 av Sveriges Hundungdom, 
Hamiltonplaketten 1991 tillsam-
mans med Paul Stanton för väl-
förtjänt uppfödning av lhasa apso, 
startade Svensk Specialklubb för 
Tibetanska Raser, SvKTR, 2001 där 
han fortfarande är ordförande. 
Blev allrounddomare 2016.  
Hundar Fyra thai bangkaew dog: 
Fr v: Gaspar, 6 år, Kwanjai, 8 år, 
Santos,12 år, samt Mango, 6 år.
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