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Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kennelklubbens domarkommitté onsdag 
2020-03-18. 
 
 

Närvarande: 

Thomas Uneholt (ordf.), Anna Uthorn, Dodo Sandahl, Eva Liljekvist-Borg, Johan Andersson, 
Kjell Lindström (närvarade inte vid § 31 a), Marie Gadolin  
 

Adjungerade: 

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

Anmält förhinder:  

 

Protokoll 

Johanna Anderkrans 
 
§ 22 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden hälsade alla välkomna och informerade om att dagens telefonmöte endast 
kommer behandla de mest brådskande ärenden som inkommit. De ärenden som inte 
behandlas på detta möte bordläggs till nästa möte. Mötet förklarades sedan öppnat. 
 
§ 23 Val av justerare 
Anna Uthorn valdes tillsammans med ordföranden att justera dagens protokoll. 
 
§ 24 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
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§ 25 Föregående protokoll 
DKs protokoll 1-2020 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 26 Domarkonferenser 

a) Redovisning av exteriördomarkonferens 
- Till mötet fanns en skrivelse från  förbundssekreteraren i Sveriges Hundungdom 
(SHU) som skickats till Svenska Dvärghundklubbens (SDHK) samt Arbetsgruppen för 
Exteriör Sundhet (AG-ES) gällande upplevelser under SDHKs exteriördomarkonferens 
15-17 november 2019. 
 
DK tog del av skrivelsen samt SDHKs svar till SHU. DK diskuterade  händelsen ingående 
och ser allvarligt på det bemötande som beskrivs. DK vill meddela att framöver 
kommer DK-ledamöter agera på plats vid exteriördomarkonferenser för att främja 
hövligt bemötande mellan deltagare. 
 
- Protokoll samt ekonomisk redovisning fanns för godkännande från Svenska 
Dvärghundklubbens (SDHK) exteriördomarkonferens 15-17 november 2019. 
 
DK beslutade att, förutsatt att två justeringar görs i protokollet, godkänna protokoll 
samt ekonomisk redovisning för bidrag om 250 000 kr enligt Centralstyrelsens beslut 
från 1 februari 2019, SKK/CS 1-2019 § 8 f). När justeringarna är genomförda och det 
uppdaterade protokollet skickats in till DK kan bidraget betalas ut. 
 

b) Exteriördomarkonferens 2020 
Svenska Brukshundklubben (SBK) hade till mötet inkommit med information om att 
exteriördomarkonferensen inplanerad 18-19 april 2020 nu är inställd på grund av 
Covid-19. SBKs förslag är att exteriördomarkonferensen flyttas fram till 20-21 mars 
2021. 
 
DK tog del av informationen och förslaget. DK godkände föreslaget datum. 
 

c) Exteriördomarkonferenser 2022 
Svenska Isländsk Fårhund Klubben (SIFK) och Svenska Lapphundklubben (SLK) hade till 
mötet inkommit med nytt förslag på datum, 1 oktober 2022, för deras 
bidragsberättigade exteriördomarkonferens. 
 
DK godkänner SIFK och SLKs förslag på datum. 
 
Uppdrogs till Eva Liljekvist-Borg att tala med Svenska Polarhundklubben (SPHK) 
gällande att lägga sin exteriördomarkonferens i anslutning till SIFK och SLKs konferens. 
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§ 27 Domarfrågor 

a) Övrigt 
Efter förslag från DK, 1-2020 § 11  b), beslutade CS under sitt möte, 1-2020 § 11 f), att 
avauktorisera en exteriördomare på raserna engelsk bulldogg, bostonterrier, fransk 
bulldogg och mops med anledning av att domaren inte deltog vid någon av de två 
uttalade obligatoriska konferenserna för brakyraser i februari 2018 respektive 
november 2019.  
 
För kännedom fanns domarens överklagan till centralstyrelsen på beslutet gällande 
avauktorisation, CS 1-2020 § 11 f). 
 
DK diskuterade förutsättningarna för återauktorisation på raserna. DK beslutade att 
för återauktorisation krävs genomförd och godkänd aspiranttjänstgöring eller 
examination för en examinator som genomfört den senaste examinatorsutbildningen 
på aktuell ras. Vid examination räcker det att en av examinatorerna har gått 
examinatorsutbildningen.  
 
§ 28 Samsyn och exteriör sundhet 

a) Redaktionella ändringar Domaranvisningar för brakycefala raser 
Renée Sporre-Willes hade till mötet inkommit med förslag på redaktionella ändringar 
av ’Domaranvisningar för brakycefala raser’ på svenska, en översättning av 
anvisningarna till engelska samt förslag på bilder för omslagets insidor. 
 
DK godkände ändringarna i den svenska versionen samt såg positivt på idén att infoga 
bilder på omslagets insidor och beslutade att skicka det till Kommittén för samsyn och 
exteriör sundhet (KSS) för granskning innan publicering.  
 
Uppdrogs till Dodo Sandahl att språkligt granska ’Domaranvisningar för brakycefala 
raser’ på engelska. Uppdrogs till Ordföranden att informera Renée Sporre-Willes om de 
justeringar DK önskar att göra i dokumenten. 
 

b) Gemensamt möte 27-28 november 2020 
Den 27-28 november 2020 har ett gemensamt möte för Avelskommittén, 
Domarkommittén och Kommittén för samsyn och exteriör sundhet (KSS) planerats in. 
Syftet med mötet är att arbeta med frågor gällande samsyn och exteriör sundhet. 
 
Ordföranden informerade om KSS uppstartsmöte där initiativet togs till detta 
gemensamma möte. 
 
DK tackade för informationen. 
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§ 29 Domarutbildning 

a) Preparandkurs 
Ordföranden informerade om att Nina Karlsdotter som fått i uppdrag att ta fram 
upplägg för det praktiska inträdesprovet, 10-11 oktober 2020, inväntar information 
från Finska Kennelklubben för att kunna slutföra sitt uppdrag. 
 
DK beslutade att när ett förslag på upplägg är färdigställt ska ett telefonmöte hållas 
mellan Nina, involverade kansliresurser och DK/VU för att arbeta fram de praktiska 
detaljerna kring inträdesprovet. DK gav DK/VU mandat att ta beslut om fastställande 
av upplägget före DKs nästa möte. 
 

b) Anatomi- och bedömningskurs riktad till yngre 
DK diskuterade rådande samhällssituation i och med Covid-19 och konstaterade att det 
inte är rimligt att tro att ungdomsanatomikursen kommer kunna genomföras 8-10 maj 
2020. DK beslutade därför att skjuta upp kursen. Uppdrogs till Ulrika Henriksson att 
informera de som anmält sig till kursen samt tillsammans med Kurt Nilsson och Cindy 
Pettersson fastställa nytt datum. 
 
- Till mötet fanns en lista över de 26 personer som anmält sig till Anatomi- och 
bedömningskursen riktad till yngre. 
 
DK har tidigare beslutat att det får plats max 20 deltagare på kursen. DK diskuterade 
kriterierna för gallring av de som anmält sig och beslutades att första gallringen ska ske 
baserat på ålder, de som ligger inom åldersspannet 18-30 år har förtur. Vid fler än 20 
anmälda inom detta åldersspann görs en gallring utifrån erfarenhet av hund och 
hundutställning samt eventuell ringsekreterarutbildning. 
 
- Till mötet fanns ett program framtaget för kursens tre dagar. 
 
DK beslutade att fastställa programmet. 
 
- DK beslutade att efter genomförd Anatomi- och bedömningskurs riktad till yngre ska 
det finnas möjlighet för de som önskar att tilldelas en mentor som kan vara stöd och 
hjälp i fortsatt förkovran inför eventuell ansökan till domarutbildningen. Om en 
deltagare önskar att bli tilldelad en mentor kan de höra av sig till DK, dk@skk.se. 
 

c) Avslag – Utökning av rasregister 
- För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökningar om 
att utöka rasregister. 
 
DK noterade informationen. 
 
- Skrivelse hade inkommit från Jan Herngren angående Taxklubbens motivering till 
avslag av ansökan om utökning av rasregister. 

mailto:dk@skk.se
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DK diskuterade ärendet och beslutade, på grund av att Svenska Taxklubbens 
motivering till avslag inte anses vara giltig, att tillstyrka utökning av rasregister med 
tax, samtliga varianter, för Jan Herngren. 
 
- Skrivelse hade inkommit från en domare angående Svenska Spaniel och 
Retrieverklubbens motivering till avslag av ansökan om utökning av rasregister. 
 
DK diskuterade ärendet och beslutade att bordlägga ärendet till DKs nästa möte, 3-
2020. 

 
§ 30 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från 

a) Disciplinnämnden 
För kännedom fanns Disciplinnämndens (DN) beslut 15/2020 att tilldela en svensk 
exteriördomare en varning samt förbud mot att anmäla, föra eller låta framföra hund 
vid utställning, prov, tävling eller beskrivning under tiden från 2020-03-06 och tre år 
framåt. 

Som ytterligare underlag i ärendet fanns protokollsutdrag från DK 4-2019, § 80 c). 

DK diskuterade ingående om och hur DN beslutet ska påverka personen i sin roll som 
exteriördomare. DK beslutade att tillämpa den disciplinära åtgärden avstängning i 24 
månader då ”förtroendet för domaren tillfälligtvis skadats”(Regler och anvisningar för 
exteriördomare samt domaretiska regler, s. 27). ”Disciplinnämnden ser mycket 
allvarligt på denna typ av förseelser, dvs. medvetet fusk. Personen är dessutom av SKK 
auktoriserad exteriördomare. Det får därför förutsättas att han har ingående kunskap 
om regelverket”(DN beslut 15/2020). DK anser vidare att avstängningen bör gälla 
under samma period som tävlingsförbudet och ställer därför frågan vidare till CS för 
beslut gällande avstängningens längd då DK endast har mandat att ge 24 månaders 
avstängning. 
 
Som en följd av DN beslutet enligt ovan så diskuterade DK även sitt tidigare beslut, DK 
4-2019 § 80 c), om skriftlig varning till den exteriördomare som genom sin underskrift 
på yttrande från hundägare medgivit vetskap om förseelsen, dvs. medvetet fusk. DK 
beslutade att komplettera den tidigare utdelade varningen med att tillämpa den 
disciplinära åtgärden avstängning gällande domarens vidareutbildning (Regler och 
anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler, s. 27) under perioden 2020-
04-01 till 2022-03-31.  
 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
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§ 31 Ansökningar 

a) Gruppallroundauktorisation 
- Ansökan fanns från Jens Myrman beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 5. 

 
DK beslutade att bevilja ansökan gällande grupp 5. 
 
- Ansökan fanns från Kjell Lindström beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 
10. 

 
DK beslutade att bevilja ansökan gällande grupp 10. 
 
Kjell Lindström närvarade inte vid beslutet. 
 
- Ansökan fanns från Maritha Östlund-Holmsten beträffande 
gruppallroundauktorisation för grupp 8. 

 
DK beslutade att bevilja ansökan gällande grupp 8. 
 
- Ansökan fanns från Theres Johansson beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 8. 

 
DK beslutade att bevilja ansökan gällande grupp 8. 
 

b) Följdauktorisation 
- Ansökan fanns från Annica Uppström beträffande följdauktorisation på rasen 
jakutskaja lajka. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan.  
 
- Ansökan fanns från Bengt-Åke Bogren beträffande följdauktorisation på raserna 
entlebucher sennenhund och appenzeller sennenhund. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan baserat på domarens erfarenhet och att snittantalet 
anmälda av dessa raser har gått ner i Sverige. 
 

c) Övrigt 
Ansökan fanns från Jens Myrman gällande auktorisation på airedaleterrier. 
 
DK tog del av utlåtande från genomförda elev och aspiranttjänstgöringar samt DK/VUs 
beslut från 12 oktober 2018 där ytterligare aspiranttjänstgöring önskas innan 
auktorisation kan ges då antalet var något lågt. 
 
DK beslutade att DK/VUs beslut kvarstår; att ytterligare aspiranttjänstgöring krävs 
innan auktorisation. 
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§ 32 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildning 
- För kännedom fanns en lista över godkända ansökningar om att få genomföra 
utbildning till gruppallrounddomare. 
 
DK noterade informationen. 
 
- För kännedom fanns även dokument med statistik över de fem största raserna i 
respektive rasgrupp samt raslista för gruppallroundutbildning, med uppdaterade siffror 
över antal raser som krävs för att ansöka om gruppallroundutbildning. 
 
Dokumenten lades till handlingarna. 
 
- Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 8 fanns från 
exteriördomare. 
 
DK beslutade att avslå ansökan för grupp 8 med hänvisning till beslutet under paragraf 
§ 30 a). 
 
§ 33 Redovisning av DK/VU 

a) VU-beslut sedan DKs möte 1-2020, 2020-01-22 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
- neka Hans Åhnström dispens att döma boxer i Ungern. 
- godkänna domarkompendiet för collie utan revidering. 
- bevilja Joel Lantz att döma cavalier king charles spaniel på cavalier king charles 
spaniel club i USA. 
- godkänna genomförd utbildning av Gunilla Skallman för grupp 7. Ansökan om 
auktorisation som gruppallrounddomare kan göras när kriterierna vad gäller att ha 
dömt raserna i gruppen uppfyllts. 
- godkänna genomförd utbildning av Catharina Hasselgren för grupp 3. Ansökan om 
auktorisation som gruppallrounddomare kan göras när kriterierna vad gäller att ha 
dömt raserna i gruppen uppfyllts. 
- godkänna genomförd utbildning av Åke Cronander för grupp 8. Ansökan om 
auktorisation som gruppallrounddomare kan göras när kriterierna vad gäller att ha 
dömt raserna i gruppen uppfyllts. 
- godkänna genomförd utbildning av Martin Johansson för grupp 10. Ansökan om 
auktorisation som gruppallrounddomare kan göras när kriterierna vad gäller att ha 
dömt raserna i gruppen uppfyllts. 
- bevilja Kjell Lindström dispens att döma galgo espanol på Svenska Vinthundklubbens 
utställning 2020-03-21. 
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b) Redovisning av auktorisationer 

Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
Christina Bjerstedt-Ohlsson chow chow 
 
Michael Ganzer cocker spaniel 
 
Catharina Hasselgren skyeterrier 
 
Jan Herngren riesenschnauzer (p/s + sv) 
 
Ann-Christin Johansson dobermann 
 rottweiler 
 
Per Lundström shih tzu 
 
Charlotta Mellin bostonterrier 
 malteser 
 
Bo Paulsson finsk spets 
 
Karin Sjöholm-Östlund karelsk björnhund 
 norsk älghund, grå (gråhund) 
 rysk-europeisk lajka 
 östsibirisk lajka 
 
Sonny Ström stabijhoun 
 
Annica Uppström weimaraner (korth + långh) 
 
Auktorisationer genom examination;  
Joel Lantz engelsk springer spaniel 
 
Gunilla Skallman spinone 
 
§ 34 Information från DK och kansli 

a) Ordföranden 
Ordföranden informerade om att FCI, efter önskemål från flertalet nationella 
kennelklubbar, kommer se över möjligheterna att utöka informationen som finns 
tillgänglig på FCI Judges Directory. 
 
Ordföranden presenterade sina minnesanteckningar från FCI Show och Show Judges 
Commission möten 1-2 februari 2020.  
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Ordföranden informerade sedan om de uttalanden som gjorts av FCI och SKK centralt 
gällande rådande situation med Covid-19. 
 
DK tackade för informationen. 
 

b) Ledamöterna 
Inget att rapportera. 

 
c) Tävlings- och utbildningschefen 

- Kjell Svensson uppmärksammande DK på att SKKs definition av Disqualified skiljer sig 
från skrivningen i FCI Show Regulations. Ett förlag på omformulering av den svenska 
definitionen presenterades. 
 
DK diskuterade förslaget och ställer sig bakom förslaget. Uppdrogs till Kjell Svensson att 
förmedla detta till Utställningskommittén. 
 
§ 35 Övriga frågor 
Inga inkomna övriga frågor. 

§ 36 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
samt ärenden som ska publiceras på webben 
DK beslutade att § 30 inte får delges innan protokollet är justerat. 

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