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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens domarkommitté onsdag 
2020-01-22. 
 
 

Närvarande: 

Thomas Uneholt (ordf.), Anna Uthorn, Dodo Sandahl, Eva Liljekvist-Borg, Johan Andersson, 
Kjell Lindström, Marie Gadolin (deltog inte vid punkt § 10 a) 
 

Adjungerade: 

Kjell Svensson (Tävlings‐och utbildningschef), Ulrika Henriksson (Utbildningsavdelningen) 
 

Anmält förhinder:  

 

Protokoll 

Johanna Anderkrans 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och riktade ett speciellt välkomnande till DKs två 
nya ledamöter Dodo Sandahl och Eva Liljekvist-Borg. Ordföranden uppmärksammande även 
de ledamöter, Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson samt Kurt Nilsson, som lämnat DK och 
tackade för deras mångåriga väl utförda arbete inom kommittén. Därefter förklarades 
verksamhetsperioden 2020‐2021 första möte öppnat. 

 

§ 2 Val av justerare 

Marie Gadolin valdes tillsammans med ordföranden att justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
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§ 4 Arbetsordning SKK/DK kommande mandatperiod 

a) Delegeringsordning för DK 
Ordföranden presenterade Domarkommitténs reviderade delegeringsordning för 
perioden 2020-2021. 

Ansvarig för följande regelverk: 

 Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler 

 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare 

 Regler och riktlinjer för Svenska Kennelklubbens exteriördomarkonferenser 
 

Kommitténs arbetsuppgifter: 

 Ansvara för exteriördomarfrågor, utbildning och auktorisation av 
exteriördomare inklusive gruppallrounddomare 

 Rätt att besluta om tolkning och frågor som berör standard och som väcks inom 
organisationen 

 Delta på samtliga exteriördomarkonferenser och under viss del av konferensen 
informera om aktuella frågor som rör exteriördomarbedömning. Speciell vikt 
ska läggas vid en positiv utveckling av rasers hälsa samt mentala status. 

 Uppföljning och utvärdering av domarnas arbete såväl nationellt som 
internationellt i synnerhet i beaktande av de krav som Djurskyddslagen ställer 
och att hundars välfärd alltid har högsta prioritet 

 Föreslå CS auktorisation av domare som allrounddomare 

 Rätt att efter begäran utse honnörsdomare 

 Samordning av tidpunkt samt stöd under hela planeringsprocessen avseende 
specialklubbarnas exteriördomarkonferenser 

 Stödja specialklubbarnas framtagande samt granskning av domarkompendier 
inför exteriördomarkonferenser samt publicera de som godkänns efter att 
behörigt tillstånd getts för publicering på skk.se. för raser som ingår i SRD ska 
samverkan ske med Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS 

 Besluta om bidrag till specialklubbarnas exteriördomarkonferenser 

 Besluta om resestipendium till exteriördomare 

 Följa den nationella och internationella debatten avseende bedömning av 
exteriöra överdrifter hos hund 

 Rätt att tilldela exteriördomare erinran, varning respektive avstängning 

 Föreslå CS avauktorisation och återauktorisation av exteriördomare 

 Biträda SKK/UtstK vid protester som berör domares agerande vid utställning 

 Implementera konsekvenser av SRD i domarkompendier, domarkonferenser, 
preparandkurser m.m. 

 Ansvara för uppdatering av Guidelines på de fyra FCI-språken 
 Ansvara för utbildningsmaterial samt utse lärare till SKKs ”Grundkurs i Anatomi 

och Bedömning” 
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 Fortlöpande sprida kunskap om kommitténs arbete genom nyhetsbrev eller 
på annat sätt 

 Samverka med SKK/UtstK vad gäller utbildning av domaransvariga i läns- 
och specialklubb 

 Granska länsklubbarnas förslag till domarlistor 

 Fortsätta arbetet med att kvalitetssäkring sker av 
tjänstgörande exteriördomare som dömer i Sverige 

 

Övrigt 

 Att verka för att SKKs regelverk inom kommitténs ansvarsområde ska 
vara utformade på ett lättförståeligt sätt 

 SKKs representant i FCIs Show Judges Commission och Show Commission 
samverkar med och rapporterar till kommittén, Utställningskommittén samt 
CS 

 Kommittén ska verka för ett nära samarbete med Svenska Domarföreningen 

 Arbetet ska ske i linje med SKKs miljöpolicy 

 Kommitténs beslut kommuniceras i första hand genom protokollet. Önskas 
annan spridning av beslut delger kommittésekreterare detta till SKKs 
marknadsavdelning som i samråd beslutar i vilka kanaler informationen 
sprids. 

 Kommittén har möjlighet att lämna förslag om önskat nytt IT-stöd eller 
förändring i befintligt stöd. Kommittén ska innan beslut fattas, inhämta en 
bedömning från SKKs IT avdelning av konsekvenserna av vad önskad 
förändring innebär i tid och kostnad. En bedömning görs av IT-avdelningen av 
när en förändring eller utveckling kan ske med hänvisning till de sedan 
tidigare fastställda projekten och uppdragen. I uppdrags- eller 
projektbeställningen ska anges skäl till önskad förändring, nyttan för SKK 
samt bedömd resursåtgång och kostnad. Slutligt ställningstagande till 
förändring eller inte sker av VD i samråd med CS utsedda arbetsgrupp. 

 Kommittén ska i största möjliga utsträckning vara transparent i sina beslut 
och beslutsprocesser. 

 

Aktiviteter från verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2019: 

 CS har från 2020 bildat kommittén för samsyn och exteriör sundhet och 

där respektive ordförande i Domar- respektive Avelskommittén ingår. 

Målsättningen är att skapa mesta möjliga samsyn mellan avel och 

exteriörbedömning baserat på i första hand de raser som listas i särskilda 

rasspecifika domaranvisningar, SRD. 

 Vid granskning av domarkompendier säkerställa att dessa inte står i 

konflikt med de rasspecifika avelsstrategierna, RAS, eller de särskilda 

rasspecifika domaranvisningarna, SRD.  
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 SKKs utställningsregler kommer att revideras under verksamhetsperioden 

och DK ska säkerställa om denna revidering berör något i det regelverk som 

kommittén ansvarar för och i så fall genomföra erforderliga revideringar. 

 Ta fram nytt förslag till bidragsregler för exteriördomarkonferensen 

 I samverkan med UK utveckla digitala kurser inom kommittén ansvarsområde 

 Fortsätta genomlysning av hela exteriördomarutbildningen 

 I samverkan med Sveriges Hundungdom hitta vägen för att väcka intresse 

hos ungdomar att vilja utbilda sig till domare. 

 Genomföra preparandkurs 2021 samt förberedande kurs i anatomi 
och bedömning samt efterföljande centralprov hösten 2020 

 Utveckla ett praktiskt inträdesprov för personer som är intresserade av att 
söka till preparandkurser, som ska genomföras i kombination med 
ovannämnda kurs och centralprov 

 Påbörja planering inför nästa generella domarkonferens som 
planeras genomföras i tidsintervallet 2022-2024.  

 
Den nya delegeringsordningen gicks noggrant igenom och DK noterade de förändringar 
som skett samt diskuterade hur de ska genomföras. Under SKK/DK 1-2020 § 13 
utformades arbetsgrupper och projektgrupper baserat på DKs givna uppdrag. 
 

b) Rutiner för kommittéarbetet 
Dokumentet ’Lathund för ledamöter i SKKs Centralstyrelses kommittéer och 
arbetsgrupper’ gicks igenom och ordföranden uppmärksammande de senaste 
uppdateringarna samt några äldre punkter av vikt. 
 

c) Utse DK/VU 
DK beslutade att förutom ordföranden ingår Eva Liljekvist-Borg och Johan Andersson i 
DK/VU under åren 2020 och 2021. 
 

d) Mötesdatum 
Beslutades att DKs sammanträden under verksamhetsperioden 2020-2021 kommer 
hållas följande datum; 
 
2020: 18 mars, 4 juni, 15-16 september och 21 oktober. 
2021: 20 januari, 24 mars, 9 juni, 14-15 september och 3 november. 
 

§ 5 Föregående protokoll 

DKs protokoll 5-2019 godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 6 Resultatrapportering 

Resultatrapporten för november 2019 granskades och lades därefter till handlingarna. 
 

§ 7 Domarkonferenser 

a) Domarkonferenser 2019 
- Protokoll samt ekonomisk redovisning fanns för godkännande från Svenska 
Brukshundklubbens exteriördomarkonferens 18-19 oktober 2019. 
 
DK beslutade att godkänna protokoll samt ekonomisk redovisning för bidrag på 75% av 
kostnaderna, högst 100 000 kr. 
  
- Till mötet fanns resultatet av en utvärdering gjord efter Svenska Dvärghundklubbens 
konferens (SDHK) 15-17 november 2019 samt minnesanteckningar från ’AG-ES 
arbetsgrupp för domarkonferensen’ uppföljningsmöte 27 november 2019. 
 
Ordföranden informerade om arbetet med konferensen som SKK centralt varit 
involverad i. DK gick igenom utvärderingen samt minnesanteckningarna och 
diskuterade konferensens genomförande. DK inväntar protokoll samt redovisning av 
konferensen för att kunna besluta om utbetalning av bidrag. 
 

b) Domarkonferenser 2022 
- Svenska Isländsk Fårhund Klubben (SIFK) och Svenska Lapphundklubben (SLK) hade 
till mötet inkommit med förslag på datum, 12 mars 2022, för deras bidragsberättigade 
exteriördomarkonferens. 
 
DK beslutade att godkänna datumet, exteriördomarkonferensen är då godkänd i sin 
helhet. SIFK och SLK exteriördomarkonferens kommer att hållas 12 mars 2022 i 
Upplands Väsby. Bidrag utgår med 50 000 kronor, max 75% av kostnaderna. Bidrag  
utbetalas efter genomförd och redovisad konferens.   
 
- Svenska Polarhundklubben (SPHK) hade till mötet inkommit med svar angående DKs 
önskemål om revidering av konferensens upplägg, protokollsutdrag SKK/DK 4-2019, § 
68 b). SPHK uttryckte en önskan om att inte göra några förändringar. 
 
DK diskuterade ärendet och det uppdrogs till Eva Liljekvist-Borg att föra ett samtal med 
SPHK kring upplägget utifrån gällande regler och riktlinjer för 
exteriördomarkonferenser. 
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§ 8 Domarkompendier 

a) Lista över domarkompendier 
För kännedom fanns lista över de domarkompendier som för tillfället granskas samt de 
domarkonferenser som ska genomföras med tillhörande domarkompendier. 
 
Kjell Lindström informerade om arbetsgruppen för ”Stöd till 

exteriördomarkonferenser” utsedda kontaktpersoner för de planerade 

exteriördomarkonferenserna 2022. 

Svenska Vinthundklubbens (SvVK) exteriördomarkonferens 19-20 mars 2022, 

kontaktperson: Kjell Lindström. 

Svenska Isländsk Fårhund Klubben (SIFK) och Svenska Lapphundklubbens (SLK) 

exteriördomarkonferens 12 mars 2022, kontaktperson: Kerstin Henriksson. 

Svenska Polarhundklubbens (SPHK) exteriördomarkonferens (datum inte bestämt), 

kontaktperson: Jens Myrman. 

§ 9 Domarfrågor 

a) Domares uppdrag, bedömning och uppförande 
- En skrivelse fanns från en specialklubb gällande en utländsk domares bedömning 
under utställningen i Växjö 2 november 2019.  
 
DK tog del av skrivelsen samt noteringar i bestyrelserapporten. DK konstaterade att 
specialklubben skickat en kopia av skrivelsen till Norska Kennelklubben (NKK) vilket är 
domaren i frågas nationella kennelklubb. Efter konstaterandet lades ärendet till 
handlingarna. 
 

b) Övrigt 
- Till mötet fanns ett ärende för beslut angående en svensk domare som gjort en 
elevtjänstgöring och sedan aspiranttjänstgöring på samma ras på My Dog, utan att i 
förväg fråga DK/VU om förhandsbesked. 
 
DK diskuterade ärendet och beslutade att godkänna auktorisationen men vill 
uppmärksamma att förhandsbesked alltid ska inhämtas innan en domare gör elev- och 
aspiranttjänstgöring på samma ras under samma helg.  
 
- För kännedom fanns ett ärende gällande en examination som genomfördes på My 
Dog i Göteborg.  
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DK tog del av klagomål från deltagande hundägare, yttrande från 
utställningsarrangören samt svar till hundägaren från SKKs utbildningsavdelning. DK 
förde en generell diskussion rörande exteriördomarutbildning på My Dog och 
beslutade att under My Dog 2021 ska en från DK/VU finnas på plats för att assistera 
vid praktiska och administrativa frågor. 
 
- För kännedom fanns en skrivelse som hade inkommit från en utställare gällande en 
svensk domares prissättning under My Dog i Göteborg 6 januari 2020. 
 
DK tog del av skrivelsen samt tillhörande bilagor och lade sedan ärendet till 
handlingarna.  

 
c) Bestyrelserapporter 

Småland-Ölands Kennelklubb – Växjö – 2019-11-01--03 
Som bilaga till bestyrelserapporten fanns en skrivelse gällande en svensk domares 
samt aspirants hantering av hund under bedömning. 
 
DK tog del av skrivelsen, bestyrelsens noteringar samt domarens yttrande. Ärendet 
ansågs hanterat och lades sedan till handlingarna. 
 
Svenska Kennelklubben – Älvsjö – 2019-12-14--15 
Notering fanns i bestyrelserapporten gällande en utländsk domare som inte accepterat 
ett korrekt utfärdat veterinärintyg. Bestyrelsen hanterade ärendet på plats. 
 
DK lade noteringarna till handlingarna. 
 
Västra Kennelklubben – My Dog – 2020-01-03--06 
Notering fanns i bestyrelserapporten gällande en utländsk domare som rapporterats 
uppträda otrevligt mot ringsekreterare och utställare. Bestyrelsen hanterade ärendet 
på plats. 
 
DK tackade för väl skriven bestyrelserapport och lade sedan noteringarna till 
handlingarna. 
 

§ 10 Ansökningar 

a) Gruppallroundauktorisation 
Ansökan fanns från Marie Gadolin beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 3. 

 
DK beslutade att bevilja ansökan gällande grupp 3. 
 
Ledamoten Marie Gadolin närvarade inte vid denna punkt. 
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b) Honnörsdomarskap 
Ansökan fanns från AnnChristin Molin beträffande att bli honnörsdomare från och med 
2021-01-01. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. DK uttalar varmt tack för AnnChristin Molins 
mångåriga väl utförda domargärning och välkomnar henne som honnörsdomare. 
AnnChristin kommer att bjudas in till Stockholm Hundmässa för att avtackas. 
 

c) Övrigt 
Bordlagt ärende från DK 5-2019, § 93 d) 

En svensk domare hade inkommit med önskemål om att DK ska se över 
möjligheterna att tilldela svenska domare BIS-domarstatus på FCIs 
domarguide. 
DK konstaterade att det i dagsläget endast är svenska allrounddomare 
som får den markeringen på FCIs domarguide. DK beslutade att 
bordlägga ärendet till DKs nästa möte 1-2020, 22 januari, för att besluta 
vilken arbetsgrupp som ska se över frågan. 
 

DK beslutade att uppdra till projektgruppen för nya allrounddomare att se över frågan. 
 

§ 11 Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet (AG-ES) 

a) Minnesanteckningar 
För godkännande fanns minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte nr 5-2019, 
22 oktober 2019. 
 
DK godkände minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte. 
 

b) Övrigt 
- För kännedom fanns de utskick gällande ’Checklista för brakycefala raser’ som gjorts 

till SKKs exteriördomare auktoriserade för raserna engelsk bulldogg, bostonterrier, 

fransk bulldogg, mops och pekingese. 

Under en följd av år har de ansvariga special-/rasklubbarna påpekat att de i många 

kritiker saknar tydliga beskrivningar av de områden som beskrivs i SRD. Det är 

Domarkommitténs förhoppning att checklistan ska underlätta domarnas viktiga uppgift 

att tydligt beskriva de mest relevanta områdena kopplade till dessa rasers hälsa. 

Domare uppmanas därför att ta med sig denna checklista i ringen vid bedömning av 

dessa raser som ett stöd och att använda den extra tid som finns för bedömning av 

dessa raser till att skriva särskilt noggranna kritiker.  

Checklistan finns att ladda ner på skk.se 
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DK diskuterade de kommentarer som inkommit kring checklistan och beslutade att en 

utvärdering av checklistan ska göras, utifrån användarvänlighet, i slutet av året. 

- Framtaget av utbildningsavdelningen fanns en lista över de personer som inte deltog 

på seminariet för brakycefala raser vid den GDK 2018 eller på SDHK/SKEB/SBTK-

konferensen i november 2019. För exteriördomare på de fyra fokus raserna var det 

obligatorisk närvaro på konferensen i november 2019 om domaren ej deltog på 

seminariet för brakycefala raser vid den GDK 2018. 

Efter en genomgång av närvarolistorna kan DK konstatera att det är en svensk domare 

som inte deltagit på något av dessa tillfällen. DK föreslår därför till CS att domaren 

avauktoriseras på följande raser; engelsk bulldogg, bostonterrier, fransk bulldogg samt 

mops. 

 

§ 12 Övriga skrivelser 

a) Övriga skrivelser 
För information fanns till mötet en skrivelse som hade inkommit från en 
utställningsansvarig avseende avslag från arbetsgruppen för ”granskning av inbjudan 
av utländska domare”. 
 
Skrivelsen har besvarats av SKKs VD Ulf Uddman. DK tog del av skrivelsen samt svaret 
och lade informationen till handlingarna. 
 

§ 13 Arbetsgrupper 

I och med DKs uppdaterade delegeringsordning innehållande nya uppdrag 
presenterade ordföranden förslag på en reviderad sammanställning av arbetsgrupper 
och projektgrupper. Där arbetsgruppernas uppdrag sträcker sig över hela 
mandatperioden och där målsättningen är att projektgruppernas uppdrag genomförs 
på kortare tid. 
 
DK diskuterade arbetsgruppernas utformning och arbetsuppgifter. Efter några 
justeringar tog DK beslutet att gå vidare med ordförandens förslag.  
 
Uppdrogs till sammankallande i grupperna att till DK möte 2-2020 komplettera 
deltagarlistorna med personer utanför DK om arbetsgruppens uppdrag kräver det. 
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DK beslutade att arbetsgrupperna blir som följer: 
o Arbetsgruppen för ”Utveckling av exteriördomarkonferenser samt utveckling av 

distansutbildningar för exteriördomare” 
 Deltagare: Johan Andersson sammankallande, Eva Liljekvist-Borg. 

o Arbetsgruppen för ”Stöd till exteriördomarkonferenser” 
 Deltagare: Kjell Lindström sammankallande, Jens Myrman, Henrik 
 Johansson, Jan-Erik Ek, Kerstin Henriksson. 

o Arbetsgruppen för ”Vidareutbildning av exteriördomare” 
 Deltagare: Marie Gadolin sammankallande, Anna Uthorn, Dodo Sandahl. 

o Arbetsgruppen för ”Generella domarkonferensen” 
 Deltagare: inledande fas DK/VU samt kansliresurser. 

o Arbetsgruppen för ”Granskning av inbjudan av utländska domare” 
 Deltagare: Tidigare deltagare kvarstår. 
 
DK beslutade att projektgrupperna blir som följer: 

o Projektgrupp för examination och aspiranttjänstgöring samt 
examinatorutbildning 

 Deltagare: Anna Uthorn, Dodo Sandahl, Nina Karlsdotter. 
o Projektgrupp för nya allrounddomare 

 Deltagare: Thomas Uneholt, Eva Liljekvist Borg, Dodo Sandahl. 
o Projektgrupp för FCI Breed-specific education 

 Deltagare: Nina Karlsdotter. Kanslistöd: Ulrika Henriksson. 
 
DK beslutade att avveckla följande arbetsgrupper: 

o Arbetsgruppen för ”Utformning av innehållet i distansutbildningar för 
exteriördomare” 

o Arbetsgruppen för ”Alternativa exteriördomarkonferenser” 
o Arbetsgruppen för ”Genomlysning av domarutbildningen” 

§ 14 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildning 
För kännedom fanns en lista över godkända ansökningar om att få genomföra 
utbildning till gruppallrounddomare. 
 
DK noterade informationen. 
 

b) Preparandkurs 
DK såg över förberedelsearbetet för kommande preparandkurs och uppmärksammade 
att det praktiska inträdesprovet behöver färdigställas. 
 
Uppdrogs till ordföranden att tillfråga Nina Karlsdotter om att ta fram ett mer precist 
förslag på hur det praktiska inträdesprovet ska genomföras samt vilka kriterier som ska 
uppfyllas för godkännande. Beslut gällande utformningen tas på DK möte 2-2020, 18 
mars. 



  

SKK/DK nr 1-2020 
2020-01-22 
Sida 11/22 

 
 

 

 

 
c) Aspirantdomare/Examinatorer 

Inkommit önskemål från Svenska Vinthundklubben om att ta bort skrivningen ”svenska 
gruppallrounders” på listan över examinatorer på raserna chart polski och magyar 
agar. 
 
DK beviljar önskemålet. Uppdrogs till Ulrika Henriksson att uppdatera listan som 
publiceras på skk.se. 
 

d) Examinationer/Elev- & Aspiranttjänstgöring 
Slutlig statistik för examinationer och elev/aspiranttjänstgöringar 2019 fanns för 
kännedom. 
 
DK tog del av statistiken som sedan lades till handlingarna. 
 

e) Avslag – Utökning av rasregister 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökningar om 
att utöka rasregister. 
 
DK diskuterade klubbarnas motiveringar till avslag. Diskussionerna ledde till att 
arbetsgruppen för ”Vidareutbildning av exteriördomare” fick i uppdrag att se över 
utformningen av formulären samt klubbarnas hantering av ansökningarna. 

 

§ 15 Redovisning av DK/VU 

a) VU-beslut sedan DKs möte 5-2019, 2019-11-05 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
- bevilja Svenska Spets- och Urhundklubben(SSUK) och Specialklubben för 
 Västgötaspets(SKV) planerade exteriördomarkonferens 17-18 oktober 
 2020 fullt bidrag om 100 000 kr, max 75% av kostnaderna. 
- bevilja dispens för Johnny Andersson att döma polski owczarek podhalanski vid SBHKs 
 utställning 2019-12-26. 
- bevilja dispens för Per Lundström att döma foxhound och grand basset griffon 
 vendeen i Australien 2019-11-03. 
- godkänna genomförd utbildning av Cindy Pettersson för grupp 9. 
- godkänna utbildningsplanen för Christina Bjerstedt-Ohlsson inom grupp 5. I och med 
 att godkänd utbildningsplan finns fastställd så kan aspiranttjänstgöring 
 och examinationer endast göras för raser inom grupp 5. 
- godkänna utbildningsplanen för Mikael Nilsson inom grupp 8. I och med att godkänd 
 utbildningsplan finns fastställd så kan aspiranttjänstgöring och 
 examinationer endast göras för raser inom grupp 8. 
- godkänna utbildningsplanen för Charlotta Mellin inom grupp 9. I och med att  
 godkänd utbildningsplan finns fastställd så kan aspiranttjänstgöring och 
 examinationer endast göras för raser inom grupp 9. 
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- godkänna utbildningsplanen för Gertrud Hagström inom grupp 9. I och med att 
 godkänd utbildningsplan finns fastställd så kan aspiranttjänstgöring och 
 examinationer endast göras för raser inom grupp 9. 
- godkänna utbildningsplanen för Martin Johansson inom grupp 10. I och med att 
 godkänd utbildningsplan finns fastställd så kan aspiranttjänstgöring och 
 examinationer endast göras för raser inom grupp 10. 
 

b) Redovisning av auktorisationer 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
Carina Andersson Rapp tibetansk mastiff 
 king charles spaniel 
 
John Sigve Berg grand danois 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson akita 
 isländsk fårhund 
 
Christina Daniels american staffordshire terrier 
 bullterrier/miniatyrbullterrier 
 tibetansk terrier 
 
Anne-Chaterine Edoff strävhårig vorsteh 
 
Roland Fors bearded collie 
 
Michael Ganzer flatcoated retriever 
 
Arvid Göransson berger picard 
 bouvier des flandres 
 
Gertrud Hagström king charles spaniel 
 
Jan Herngren boxer 
 
Henrik Härling curly coated retriever 
 lagotto romagnolo 
 
Börje Johansson grand basset griffon vendéen 
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Martin Johansson american hairless terrier 
 norfolkterrier 
 sealyhamterrier 
 terrier brasileiro 
 tysk jaktterrier 
 keeshond 
 podenco ibicenco (korth + strävh) 
 samojedhund 
 malteser 
 magyar agar 
 
Jens Karlsson papillon / phalène 
 
Cindy Pettersson pekingese 
 
Anna-Lena Rylander collie (korth + långh) 
 
Mia Sandgren irländsk terrier 
 strävhårig foxterrier 
 
Karin Sjöholm-Östlund finsk lapphund 
 hälleforshund 
 svensk vit älghund 
 
Maritha Östlund-Holmsten chesapeake bay retriever 
 

Auktorisationer genom examination;  
Johan Andersson bichon frisé 
 coton de tuléar 
 
Johnny Andersson welsh corgi cardigan 
 welsh corgi pembroke 
 basset hound 
 petit basset griffon vendéen 
 
Carina Andersson Rapp griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon 
 russkaja tsvetnaja bolonka 
 
Anna Lena Angeria schnauzer (p/s + sv) 
 
Patrik Cederlöf pinscher 
 schnauzer (p/s + sv) 
 cairnterrier 
 jack russell terrier 
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Åke Cronander clumber spaniel 
 golden retriever 
 labrador retriever 
 
Christina Daniels staffordshire bullterrier 
 
Anette Edlander welsh corgi cardigan 
 welsh corgi pembroke 
 
Anne-Chaterine Edoff grosser münsterländer 
 kleiner münsterländer 
 korthårig vorsteh 
 
Anna Friberg australian cattledog 
 bichon havanais 
 
Michael Ganzer japanese chin 
 
Markus Gisslén russkaja tsvetnaja bolonka 
 
Arvid Göransson hovawart 
 
Jan Herngren dobermann 
 
Sjoerd Jobse beagle 
 
Ann-Christin Johansson riesenschnauzer (p/s + sv) 
 
Carina Johansson pinscher 
 schnauzer (p/s + sv) 
 
Martin Johansson galgo espanol 
 
Jens Karlsson field spaniel 
 pudel (toy / dvärg / mellan / stor) 
 
Per Lundström australian shepherd 
 berner sennenhund 
 tibetansk mastiff 
 
Jens Myrman bouvier des flandres 
 west highland white terrier 
 bracco italiano 
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Fredrik Nilsson tibetansk terrier 
 
Mikael Nilsson lagotto romagnolo 
 perro de agua espanol 
 
Patric Ragnarson lagotto romagnolo 
 
Anna-Lena Rylander shetland sheepdog 
 
Gunilla Skallman grosser münsterländer 
 
 

Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
Ulrica Barck belgiska vallhundar 
 (groenendael/lakenois/malinois/tervueren) 
 

§ 16 Ledamöternas uppdrag 

a) Lista över ledamöternas uppdrag 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs: 
Nr 5-2015 
§ 90 a) Revidera regelhäftet för exteriördomarkonferenser. 
 
Uppdraget avförs då arbetsgruppen för ”Utveckling av exteriördomarkonferenser” 
får ett liknande uppdrag. 
 
Nr 3-2019 
§ 55 a) DK diskuterade fortsättningsvis ’riktlinjer för allrounddomare’ som finns 
 med i ’regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare’. Uppdrogs till 
 ordföranden att föra diskussionen vidare till CS. 
 
Regelverket är nu fastställt. 
 
Nr 4-2019 
§ 69 b) Uppdrogs till arbetsgruppen för traditionella exteriördomarkonferenser 
 att utse kontaktpersoner till konferenserna 2022. 

 
Kontaktpersoner är utsedda till samtliga konferenser, se SKK/DK 1-2020 § 8 a). 
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Nr 5-2019 
§ 90 b) DK tog del av texten samt originaltexten från England och beslutade att 
 texten ska skickas ut till exteriördomare auktoriserade på rasen 
 pekingese. DK anser att texten fyller ett syfte då den belyser att rasens 
 hemland bekräftar de svenska anvisningarna. Uppdrogs till ordföranden 
 tillsammans med kansliet att sammanställa utskicket och distribuera det. 
 
Utskick gjordes 12 november 2019 till samtliga exteriördomare auktoriserade på rasen 
pekingese. 
 
Nr 5-2019 
§ 99 a)  Presentation för Norrbottenspets fanns färdigställd till mötet. DK ansåg 
 att presentationen var komplett och det uppdrogs till Ulrika Henriksson 
 att skicka den vidare till FCI. 
 
Ulrika Henriksson informerade om att uppdraget är genomfört. 
 
Nr 5-2019 

§ 96 d) På uppdrag av arbetsgruppen har Renée Sporre-Willes inkommit med 
 förslag på vilka raser inom varje grupp domare bör vara auktoriserad på 
 och ha god erfarenhet av att döma för att kunna ansöka om 
 gruppallrounderutbildningen. 
 DK diskuterade listan ingående och beslutade kring grundprinciperna för 
 utformandet av anvisningarna. Uppdrogs till en ny arbetsgrupp 
 bestående av Nina Karlsdotter och Marie Gadolin att arbeta vidare med 
 frågan utifrån grundprinciperna och redovisa arbetet på DKs nästa möte 
 1-2020, 22 januari. 
 
Marie Gadolin presenterade ett förslag till anvisningar. DK diskuterade listans 
sammansättning mycket ingående. 
 
”För att kunna ansöka om gruppallroundutbildning ska domaren ha dömt minst i 8 år 
efter auktorisation som exteriördomare, samt med mycket goda omdömen ha 
genomfört utbildning av enstaka ras på minst 10 raser. Domaren måste i aktuell 
rasgrupp vara auktoriserad för minst de raser i gruppen som DK anger för respektive 
grupp och ha god erfarenhet av att döma dessa. Vidare ska domaren ha så 
omfattande kynologisk kunskap, nationell såväl som internationell erfarenhet av 
bedömning och sådana personliga förutsättningar att han/hon kan anförtros 
uppdraget att efter avslutat utbildningsprogram döma samtliga raser i gruppen.” 
Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare, punkt 2.11 s.21. 
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DK beslutade att ”de raser i gruppen som DK anger för respektive grupp och ha god 
erfarenhet av att döma dessa” är som följer: 
 
Krav på raser 

Grupp 1, 2, 3          de fem numerärt största raserna       samt 3 ytterligare valfria raser     
       ur gruppen, gärna av olika 
         hundtyper. 

Grupp 5                  de fem numerärt största raserna        samt 5 ytterligare valfria raser 
       ur gruppen, gärna av olika 
       hundtyper. 

Grupp 6, 9             de fem numerärt största raserna         samt 2 ytterligare valfria raser 
       ur gruppen, gärna av olika 
       hundtyper. 

Grupp 7, 8             de fem numerärt största raserna         samt 1 ytterligare valfri ras ur 
       gruppen, gärna av olika  
       hundtyper. 

Grupp 10               de fem numerärt största raserna. 

Krav på erfarenhet 
God erfarenhet av att döma definieras i detta sammanhang som totalt minst två 
gånger antalet som anges i av DK framtagen lista över snittsiffror för deltagande 
hundar per ras över de senaste tre åren, samt att detta ska ske vid minst två 
utställningstillfällen.  
 
Numerärt största raserna och snittsiffra för deltagande hundar utgår från den statistik 
som gäller vid ansökningsdatumet. 
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§ 17 Information från DK och kansli 

a) Ordföranden 
Ordföranden informerade om möten med FCI Show Commission samt Show Judge 
Commission som kommer att hållas på Mallorca 1-2 februari 2020. För kännedom 
fanns dagordningarna för respektive kommittés möte samt deras gemensamma möte. 
 
DK tackade för informationen som sedan lades till handlingarna. 
 

b) Ledamöterna 
Inget att rapportera. 

 
c) Tävlings- och utbildningschefen 

För kännedom fanns information om SKKs Tjänstereseförsäkring för exteriördomare 
auktoriserade av SKK. Informationen i sin helhet har skickats till Svenska 
Domarföreningen.  
 
DK tackade för informationen som lades till handlingarna. 

 
d) Sekreteraren 

Inget att rapportera. 
 

e) Utbildningsavdelningen 
För kännedom fanns i sin helhet utskicket som gjorts till samtliga exteriördomare 
auktoriserade på pekingese enligt uppdrag från SKK/DK 5-2019 § 90 b). 
 
Även de utskick som gjorts till samtliga exteriördomare gällande nyheter för 2020. 
Nyheterna innefattade nya mätraser, nya raser med utställningsrätt samt påminnelse 
om att från 1 januari 2020 ska Disqualified utdelat på grund av ohälsa signeras i 
resultatlistan på samma sätt som redan görs för Disqualified på grund av mentalitet. 
 
För kännedom fanns FCIs godkännande av SKKs nominering av Birgitta Svarstad och  
Annika Ulltveit-Moe som internationella allrounddomare. 
 
Informationen lades till handlingarna. 
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§ 18 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från 

a) Federation Cynologique Internationale 
För kännedom fanns cirkulär; 
- 76-2019 Information om de reviderade reglerna ”Regulations for FCI dog shows” 
 samt ansökningsblanketten för att få arrangera världsutställningar. 
- 79-2019 Ukrainas kennelklubb informerar om att avstängningen för exteriördomaren 
 Mr Igor Matyuk lyftes 2019-11-09. 
- 81-2019 Makedoniens kennelklubb informerar om att följande personer är avstängda 
 som nationella och internationella exteriördomare; Mrs Liljana Stojkovic, 
 Mr Vlatko Ananchevski, Mr Nikola Angelkovski. 
- 82-2019 Makedoniens kennelklubb informerar om att Mrs Stefania Daskalaki har 
 blivit permanent avstängd från uppfödning samt deltagande på 
 utställning och prov.  
- 84-2019 Ukrainas kennelklubb informerar om att Mrs Iryna Tantsiura är avstängd från 
 att delta på utställningar under perioden 2019-11-08 till 2020-11-07. 
- 86-2019 Moldaviens kennelklubb informerar om att Mrs Liudmila Lavrova samt Mr 
 Leonid Sivac har tills vidare blivit avstängda som nationella och 
 internationella exteriördomare. Även avstängda från att delta på 
 utställningar. 
- 87-2019 Cyperns kennelklubb informerar om att Mr Panos Demetriou har blivit 
 avstängd som medlem, exteriördomare, utställare samt uppfödare under 
 perioden 2019-10-09 till 2026-10-09. 
- 90-2019 Irans kennelklubb informerar om deras nya kontaktuppgifter 
 sp.irankc@gmail.com, http://www.irankc.ir 
- 2-2020 Luxemburgs kennelklubb informerar om deras nya kontaktuppgifter 
 fcldogoffice@gmail.com, http://www.fcl-dog.lu/ 
 
För kännedom har FCI lanserat en egen YouTube kanal som går att hitta via följande 
länk: http://bit.ly/subscribe2FCI4youtube 
 
För kännedom fanns information från FCI angående undersektionen ”Transfers” som 
finns i FCI Judges Directory och kan användas av de nationella kennelklubbarna för att 
byta nationalitet på domare. 
 
För kännedom fanns den årliga rapporten från FCI Show Judges Commission 
tillsammans med de förslag som de lämnat till FCI General Committée samt lista över 
cirkulär som berört FCI Show Judges Commission under 2019. 
 
DK tog del av informationen som sedan lades till handlingarna. 
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b) Nordisk Kennel Union 
- För kännedom fanns det brev som skickats från NKU till FCI med feedback kring FCI 
Judges Directory samt det brev som skickats angående etik i utställningsringarna. 
 
För kännedom fanns FCIs svar till NKU. 
 
DK tog del av informationen som lades till handlingarna. 
 
- Protokoll fanns från NKU AU möte som hölls i Norge 2019-10-16. 
 
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna. 
 

c) Centralstyrelsen  
Protokoll fanns från CS möte nr 7-2019, 18-19 november 2019. 
 
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna. 
 

d) Kennelfullmäktige  
Protokoll fanns från KF 2019, 28-29 september 2019. 
 
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna. 
 

e) Utställningskommittén 
Protokoll fanns från UtstKs möte nr 5-2019, 6 november 2019. 
 
Protokollsutdrag från UtstK möte nr 5-2019. 
§ 113 Övriga protokoll 

b. Domarkommittén, DK  
För kännedom fanns protokoll 4-2019 och protokollsutdrag från den 11 
september. 
- Protokollsutdrag 
§71 Domarfrågor a) Domares uppdrag, bedömning och uppförande 
Flera utställare hade inkommit med skrivelser gällande en svensk domares 
tidsåtgång för sin bedömning under Dalarnas Kennelklubbs utställning 2019‐06‐
15. 
DK tog del av skrivelserna, yttrande från arrangör och ringsekreterare samt 
yttrande från domare. DK diskuterade ärendet och kan konstatera att när det 
är elev och/eller aspirant i ringen tar bedömningen längre tid. DK kan även 
konstatera att det inte finns någon generellt utsatt tid när bedömningar måste 
vara klara, det regleras utifrån starttid för finalerna. 
Frågan gällande återbetalning av anmälningsavgift sänds till UtstK för beslut. 
 
UtstK beslutade att avslå begäran om återbetalning från de personer som 
lämnat utställningen före rasens bedömning. 
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- Protokollsutdrag 
§71 Domarfrågor a) Domares uppdrag, bedömning och uppförande 
Skrivelse fanns från utställare gällande en svensk domares motivering till 
kvalitetspriset Disqualified. 
DK tog del av skrivelsen, kritiklappen och domarens yttrande. DK diskuterade 
regler för bedömning där det tydligt framgår på vilka grunder en hund kan 
tilldelas Disqualified samt skrivningen att ”Orsak till Disqualified ska alltid anges 
i domarkritik och resultatlista”. 
DK föreslår UtstK att stryka resultatet. 
 
UtstK beslutade att följa DKs rekommendation och stryka resultatet för 
östsibirisk lajka SE44878/2018 Oden från Dalarnas Älghundsklubbs utställning 
2019-08-10. 
 

Protokollsutdrag från UtstK möte nr 5-2019. 
§ 121 Utställningsärenden 

a. Felaktigt resultat 
Skrivelse inkommen gällande hund som fått priset Disqualified på felaktiga 
grunder. 
Ärendet behandlades på DKs möte den 5 november: 
SKK/DK nr 5‐2019 §92 Domarfrågor 
a) Domares uppdrag, bedömning och uppförande 
‐ En kritik fanns för överseende då anledningen för disqualified inte tydligt kunde 
avläsas från det som stod i kritiken. 
DK tog del av kritiken, yttrande från domaren samt rasstandarden för rasen. 
Baserat på domarens yttrande beslutade DK att rekommendera UtstK att stryka 
resultatet. Punkten förklarades omedelbart justerad. 
 
UtstK beslutade enligt DKs rekommendation att stryka resultatet för japansk spets 
SE57379/2012 Isumi’s Shiro Xhinjitzu O’Kazan från utställningen i Sundsvall den 13 
oktober 2019.  

 
DK tog del av protokollet samt protokollsutdragen som lades till handlingarna. 

 
f) Utbildningskommittén 

Protokoll fanns från UKs möte nr 4-2019, 31 oktober 2019. 
 
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna. 
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§ 19 Övriga frågor 

Inga inkomna övriga frågor. 

§ 20 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
samt ärenden som ska publiceras på webben 

Inga ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 

§ 21 Mötet avslutades 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat. 
 
Vid protokollet  
 
Johanna Anderkrans 
 
Justeras 
 
Thomas Uneholt  Marie Gadolin 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 
 

 

 


