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Tillägg till Regler och riktlinjer för exteriördomarkonferenser 2012-07-01, 

efter beslut vid KF 2015 

Exteriördomarkonferenser 

inom Svenska Kennelklubben 

 

 

Utifrån av KF givet uppdrag har Domarkommittén via en tillsatt arbetsgrupp kommit fram till följande olika 

alternativa varianter av exteriördomarkonferenser vilka godkändes vid KF 2015; 

1. Generell exteriördomarkonferens sid 2 

2. ”Traditionell” exteriördomarkonferens, men optimerad och effektiviserad sid 3 

3. Exteriördomarkonferenser med fokusområden sid 4 

4. Kusinrasseminarium (jämförelse av ”kusinraser”, funktion mm) sid 5 

Introduktion av denna grupp raser 

5. Minikonferens i samband med större hundevenemang sid 6 

6. Turnerande seminarium allmänna domarfrågor sid 7 

7. Rasseminarium – rasklubb sid 8 

8. Rasseminarium – SDF sid 9 

9. Undervisningsseminarium - ”mentoring” sid 10 

10. Digital distansutbildning sid 11 

 

 

 Domarkommitténs budgetfördelning sid 12 
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1. Generell exteriördomarkonferens 

Vem ansvarar/initierar: SKK/CS 

Omfattar:  Av SKK/CS initierade frågor 

Intervall:  5-10 år 

Genomförande/tidsperspektiv: Helg, 1-2 nätters övernattning 

Framförhållning/inbjudan: 3-4 år 

Utbildning eller fortbildning: Fortbildning samtliga exteriördomare 

Obligatorisk/frivillig: Obligatorisk närvaro 

Centralt/regionalt/lokalt: Centralt, alla deltar vid samma tillfälle 

Budget/kostnadsfördelning: SKK bär hela kostnaden centralt, eget kostnadsställe 

Praktisk arrangör: SKK 

Supportstöd av DK: - (SKK/CS ansvarar, egen arbetsgrupp, egen budget)  

Digitalt/distans: Nej 

”Status”:  - (ej relevant) 
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2. ”Traditionell” exteriördomarkonferens, men optimerad och 

effektiviserad 

Vem ansvarar/initierar: Specialklubb eller SKK/DK 

Omfattar:  Rasorienterad konferens. C:a 8-12 raser per helg (4-6 raser per dag). 

Intervall:  Bör inte överstiga 15 år 

Genomförande/tidsperspektiv: Helg, 1-2 nätters övernattning 

Framförhållning/inbjudan: Inbjudan till domare 2-3 år innan 

Utbildning eller fortbildning: Fortbildning för domare auktoriserade för aktuella raser 

Obligatorisk/frivillig: Domare auktoriserad/e för aktuell ras/er förutsätts delta 

Centralt/regionalt/lokalt: Centralt, alla deltar vid samma tillfälle 

Budget/kostnadsfördelning: Specialklubben står för största delen av kostnaden. SKK bidrar med 75%, max 

100.000 kr 

Praktisk arrangör: Specialklubb/ar 

Supportstöd av DK: Specialklubben får av DK en utsedd kontaktperson via DKs arbetsgrupp för stöd 

till exteriördomarkonferenser. Stöd och uppföljning fram till genomförandet. 

Digitalt/distans: Eventuellt kan domare samlas regionalt, och ha gemensamma diskussioner via 

Webbinarium 

”Status”:  Motsvarar elevtjänstgöring för de som fått tillstyrkan att vidareutbilda sig på 

rasen 

Kommentar: Mer samarbete mellan klubbar behövs. Komprimering kring kusinrastänket 

införs och klubbarna uppmanas använda sig av detta där det är tillämpligt. 

Viktigt med val av presentatörer! 

Viktigt att rasklubb och presentatör är överens om vad budskapet/föredraget 

ska innehålla. 

Hundarna som finns på plats ska vara utmärkta individer av rasen.  

Viktigt hur moderatorn för domarkonferensen fungerar för att diskussionerna 

ska vara givande;  samtliga deltagare ska ges möjlighet att komma till tals. 

Ett upplägg av presentation av en ras som fungerat mycket väl är där 

presentatören listar ’5 specifika attribut i rasen/vad gör den till denna ras?’, ’5 

observandum - det man bör tänka på/vad man bör kräva’ och ’5 saker som 

särskiljer från andra närbesläktade raser’. 

Specialklubben ska skicka domarkompendium till DK för granskning senast 6 

månader innan en konferens. 
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3. Exteriördomarkonferenser med fokusområden 

Vem ansvarar/initierar: Kommittén för samsyn och exteriör sundhet (KSS), Domarkommittén (DK) 

Omfattar:  Rasövergripande, t.ex. brakycefala raser, andning, ögon, rörelser etc. 

Intervall:  Vid behov 

Genomförande/tidsperspektiv: Endagsarrangemang, eller t ex lördag lunch - söndag em, alternativt 

kvällsarrangemang 

Framförhållning/inbjudan: 2-3 år 

Utbildning eller fortbildning: Fortbildning 

Obligatorisk/frivillig: Domare auktoriserad för t ex brakycefala raser förutsätts delta. Frivilligt för de 

som vill vidareutbilda sig. 

Centralt/regionalt/lokalt: Kan vara centrala eller regionala sammankomster 

Budget/kostnadsfördelning: SKK centralt 

Praktisk arrangör: Eventuellt även regionala kvällsföreläsningar genom Domarföreningens lokala 

grupper, länsklubbar mm. 

Supportstöd av DK: Ja, DK och/eller KSS 

Digitalt/distans: Kan genomföras som 

- Digital distansutbildning 

- Webbinarium 

”Status”:  - 
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4. Kusinrasseminarium (jämförelse av ”kusinraser”, funktion mm) 

Introduktion av denna grupp raser 

Vem ansvarar/initierar: Specialklubb/ar eller Svenska Domarföreningen (SDF), eventuellt på initiativ av DK 

Omfattar:  T ex molosser, retrieverraser, japanska spetsar etc. Inriktning på rastyp / 

ursprung / funktion. 

Intervall:  Gärna 2-3 år 

Genomförande/tidsperspektiv: Halvdag, kväll eller endagsarrangemang 

Framförhållning/inbjudan: 6 mån - 1 år 

Utbildning eller fortbildning: Fortbildning och utbildning 

Obligatorisk/frivillig: Frivillig 

Centralt/regionalt/lokalt: Regionala sammankomster 

Budget/kostnadsfördelning: Domare står själva för resa och eventuellt uppehälle. Mindre bidrag ges från DK 

för föredragshållare och hundmaterial. Fika står arrangören för (eventuellt till 

självkostnadspris). 

Praktisk arrangör: Specialklubb/ar alternativt SDF 

Supportstöd av DK: Ja, kontaktperson från DK utses. 

Digitalt/distans: Kan genomföras som 

 - Digital distansutbildning 

- Webbinarium 

”Status”:  Positiv meritering vid vidareutbildning (arrangören utfärdar intyg) 

Kommentar: Samarbete mellan klubbar behövs. Eventuellt kan kursinras-

presentation ingå i ”traditionell” domarkonferens, se ovan. 
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5. Minikonferens i samband med större hundevenemang 
t ex Stockholm Hundmässa eller My Dog 

Vem ansvarar/initierar: SKK/DK. Samarbete/kontakt med ansvarig klubb. 

Omfattar:  Numerärt liten ras där ansvarig klubb inte själva har ekonomiska eller 

personella resurser, men SKK/DK bedömer att behov finns 

Intervall:  Vid behov 

Genomförande/tidsperspektiv: På plats på utställningen efter rasbedömningen eller dagen innan (em/kväll) 

Framförhållning/inbjudan: 3 - 6 mån 

Utbildning eller fortbildning: Fortbildning 

Obligatorisk/frivillig: Frivillig 

Centralt/regionalt/lokalt: Lokalt 

Budget/kostnadsfördelning: SKK/DK står för lokalkostnad och fika, samt arvode och resa för presentatörer 

plus resa för hundägare. Ingen reseersättning till deltagare. 

Praktisk arrangör: SKK/DK 

Supportstöd av DK: DKs arrangemang, dock i samarbete med ansvarig klubb 

Digitalt/distans: - 

”Status”:  Motsvarar elevtjänstgöring för de som fått tillstyrkt att vidareutbilda sig på 

rasen 
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6. Turnerande seminarium allmänna domarfrågor 

Vem ansvarar/initierar: SKK/DK, SDF 

Omfattar:  Allmänna domarfrågor, t ex domaretiska frågor, dopningsdiskussioner mm. 

Intervall:  - 

Genomförande/tidsperspektiv: Kvällstid 

Framförhållning/inbjudan: 2-3 månader 

Utbildning eller fortbildning: Fortbildning i eget intresse 

Obligatorisk/frivillig: Frivillig 

Centralt/regionalt/lokalt: Lokalt 

Budget/kostnadsfördelning: ”Specialist”, dvs föreläsare/moderator kan bekostas av DK och Sdf gemensamt 

Praktisk arrangör: I samarbete med länsklubbar eller Domarföreningen 

Supportstöd av DK: - 

Digitalt/distans: - 

”Status”:  Nyttigt för nyblivna domare att kallas till denna typ av möte 
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7. Rasseminarium - rasklubb 

Vem ansvarar/initierar: Rasklubb 

Omfattar:  Numerärt större raser 

Intervall:  Gärna 2-3 år 

Genomförande/tidsperspektiv: 1-dags-seminarium eller halvdagsseminarium (ingen övernattning) 

Framförhållning/inbjudan: 6 mån - 1 år 

Utbildning eller fortbildning: Utbildning / fördjupning 

Obligatorisk/frivillig: Frivillig 

Centralt/regionalt/lokalt: Regionalt 

Budget/kostnadsfördelning: Inga övernattningar, rasklubben står för största delen av kostnaderna, 

eventuellt mindre bidrag från SKK/DK 

Praktisk arrangör: Rasklubben 

Supportstöd av DK: Klubben meddelar DK att rasseminarium planeras, samt vilken presentatör 

Digitalt/distans: - 

”Status”:  Motsvarar elevtjänstgöring för de som fått tillstyrkan att vidareutbilda sig på 

rasen 

Kommentar: Samma föreläsare på flera regionala träffar för att få kontinuitet och 

samstämmighet i föreläsningarna 
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8. Rasseminarium - SDF 

Vem ansvarar/initierar: Svenska Domarföreningen (SDF). 
Medlemskap i SDF fordras för deltagande. 

Praktisk arrangör: SDF/SDFs lokalområden. 

SDF meddelar SKK/DK att rasseminarium planeras samt vilken presentatör som 

är tilltänkt, liksom upplägg och lokal. 

Ansökan ska gå genom SDF som är de som samordnar tillfällena. 

Omfattar:  Presentation/genomgång av 1-2 raser. 

Intervall:  SDF avgör. 

 SDF har i november 2016 meddelat att de avser hålla max 5 tillfällen per år 

samt att de ska alternera mellan SDFs lokalområden, vilket är SDFs uppdrag att 

kontrollera. 

Genomförande/tidsperspektiv: Halvdag/kväll 

Framförhållning/inbjudan: 2-3 månader 

Utbildning eller fortbildning: Utbildning / fördjupning 

Obligatorisk/frivillig: Frivillig 

Centralt/regionalt/lokalt: Lokalt 

Budget/kostnadsfördelning: SKK/DK står för milersättning och arvode om 500 kr till föredragande samt 

gängse reseersättning för domarutbildning till de som kan räkna deltagandet 

som elevtjänstgöring. SDF står för milersättning till hundägare, utöver det inga 

ersättningar. 

Digitalt/distans: Kan även genomföras med filmad raspresentation med föreläsning av 

auktoritet för rasen. 

”Status”:  Motsvarar elevtjänstgöring för de som fått tillstyrkt att vidareutbilda sig på 

rasen 

Övriga anvisningar: Den presentatör som utses ska vara en av domarna som finns på 

rasens lista över examinatorer/aspirantdomare. 

Ett gott antal hundar av varierande kvalitet ska vara representerade - dvs 5-10 
hundar, eller fler. För raser som i sin standard har flera färger, olika hårlag, 
olika storlek etc. och som tävlar som enskilda raser, trots samma standard, ska 
alla varianter vara representerade för att deltagandet ska betraktas som en 
fullödig elevtjänstgöring. Om detta inte kan uppfyllas kan komplettering 
komma att krävas för att bli aspirantkallad. 

Presentationen ska omfatta genomgång av väsentliga rastypiska detaljer, ev. 
SRD-relaterade riskområden och för rasen typiska rörelser. Det senare ställer 
krav på lokalens storlek. Deltagarna ska ges möjlighet att gå igenom/palpera 
samtliga närvarande hundar. 

Rasseminariet är öppet för alla intresserade men bara de som före seminariet 
har fått tillstyrkan om vidareutbildning kan ansöka om aspirantstatus hos DK. 

En god framförhållning är nödvändig - ca 2-3 månader - för att ge 

intresserade domare möjlighet att delta. Annonsering sker på 

lämpligt sätt, t ex i Domarbladet, på SDF hemsida, på Facebook 

under SKK domare etc. Meddelande till DK om rasseminariet ska 

också ske med denna framförhållning. 
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9. Undervisningsseminarium - ”mentoring” 
Utökad passiv elevtjänstgöring i grupp utanför ringen 

Vem ansvarar/initierar: SKK/DK och ras-/specialklubb i samarbete 

Omfattar:  Numerärt små raser, en eller flera raser vid specialutställningar 

Intervall:  - 

Genomförande/tidsperspektiv: I samband med ras- eller specialklubbsutställning med välrenommerade 

experter (även utländska) 

Framförhållning/inbjudan: 6 mån - 1 år (så snart domarlistor är fastställda) 

Utbildning eller fortbildning: Utbildning 

Obligatorisk/frivillig: Frivilligt. 

Centralt/regionalt/lokalt: Regionalt/lokalt 

Budget/kostnadsfördelning: DK står för domararvode till mentorn 

Praktisk arrangör: Special- eller rasklubb 

Supportstöd av DK: Ja. DK beslutar om passande mentorer med specialkunskap och förmåga att 

göra mentoringen vid ringside till ett givande utbildningstillfälle (t ex 

aspirantdomare/examinator). 

Digitalt/distans: - 

”Status”:  Motsvarar passiv elevtjänstgöring 
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10.  Digital distansutbildning 

Vem ansvarar/initierar: SKK/DK och Utbildningskommittén (UK) initialt för att bygga upp väl 

fungerande och enkla tekniska lösningar som passar och fungerar för de flesta 

användare 

Omfattar:  Till en början utvalda raser, så småningom optimalt med alla raser. 

’Grundkurs’ för en ras. 

Intervall:  - 

Genomförande/tidsperspektiv: Kan göras på kvällstid i hemmet och man kan själv välja hur många ”avsnitt” 

man vill genomföra 

Framförhållning/inbjudan: Finns tillgängligt dygnet runt när materialet är klart för publicering 

Utbildning eller fortbildning: Utbildning/fördjupning 

Obligatorisk/frivillig: För närvarande frivilligt 

Centralt/regionalt/lokalt: Enskild distansutbildning 

Budget/kostnadsfördelning: Viss fördelning av kostnader mellan SKK och special-/rasklubbar behövs 

Praktisk arrangör: SKK centralt 

Supportstöd av DK: DK ansvarar för utformningen av det digitala verktyget 

Digitalt/distans: Digital distansutbildning 

”Status”: Inte fastställt. 

Kommentar: Material tänkt att tillhandahållas av ras- och specialklubbar genom 

deras RAS-dokument, domarkompendium, bilder mm. 

Filmer och intervjuer. 

Resurskrävande att sammanföra materialet till värdefullt digitalt 

utbildningsverktyg. 
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DKs budgetfördelning 

För närvarande har Domarkommittén 500 000 kr per år att avsätta för exteriördomarkonferenser; 

 400 000 kr per år avsätts för "traditionella" exteriördomarkonferenser. Bidrag till 

specialklubbarna med 75% av havda kostnader, dock max 100 000 kr (max 50 000 kr för 

endags-konferens). 

 

 Resterande 100 000 kr fördelas enligt nedan: 

o DKs ”minikonferenser”, för raser där klubben inte själva har resurser 

(20 000 kr/år) 

o Kusinrasseminarium arrangerad av SDF eller special-/rasklubbar, 

bidrag från SKK/DK till arvode och resa föredragshållare samt resa för 

hundägare (10 000 kr/år) 

o Turnerande seminarium allmänna domarfrågor, SKK/DK står för 

arvode och resa till föreläsare/moderator (10 000 kr/år) 

o Rasseminarium arrangerat av rasklubb, bidrag från SKK/DK 5 000 

kr/seminarium (25 000 kr/år) 

o Undervisningsseminarium - mentoring, SKK/DK står för domararvode 

till mentorn (5 000 kr/år) 

o Digital distansutbildning, SKK/DK utformar förslagsvis för en ras per 

år (30 000 kr/år) 

o Problemorienterade domarkonferenser. Arrangeras vid behov. Egen 

budget. 

 


