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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté onsdag 
2015-06-17. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Mats Stenmark (ordf), Kenneth Eliasson, Karl-Erik Johansson, Nina Karlsdotter, Ewa 
Widstrand, Carin Åkesson 

Adjungerade:  

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

 

Protokoll 

Pia Wahlström 
 
 

§42 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och därefter förklarades mötet för öppnat. 
 
 

§43 Val av justeringspersoner 

Carin Åkesson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 

§44 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes efter att en punkt lagts till. 
 
 

§45 Föregående protokoll 

DK protokoll nr 2-2015 godkändes och lades till handlingarna. 
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§46 Inför Kennelfullmäktige (KF) 

CS beslutade vid sitt senaste möte i enlighet med DKs förslag att en av de traditionella 
work shop’s som hålls på fredagen, i år den 2 oktober, ska beröra ”Kvalitetssäkring av 
svenska exteriördomare”. 
 
CS har utsett DKs ordförande Mats Stenmark samt Bo Skalin med kansliassistans av 
DKs sekreterare att hålla i work shopen. DK diskuterade upplägg och innehåll för work 
shopen och uppdrog till ordföranden att ta fram ett förslag på power point-
presentation till DKs möte den 9 september. 
 
Vidare informerade Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson om valberedningens 
förslag till ny Centralstyrelse. 
 
DK noterade informationen. 
 
 

§47 Arbetsgrupper 

a) Framtidens domarkonferenser 

Kenneth Eliasson informerade att en sista filminspelning återstår sedan är 
arbetsgruppens uppdrag slutfört. En rapport lämnades till CS möte 3 – 4 juni 2015. 
 
Arbetsgruppen förklarades därefter avslutad. 
 
 

b) Framtidens allrounddomare 

Nina Karlsdotter informerade att ett förslag om allrounddomarutbildning har lämnats 
till CS möte den 3 – 4 juni 2015. Ordföranden informerade att CS hade antagit förslaget 
och att en punkt för allrounddomare ska finnas med till DKs möte den 9 september 
2015. 
 
Arbetsgruppen förklarades därefter avslutad. 
 
 

§48 Domarkonferenser 

Nina Karlsdotter rapporterade att hon haft kontakt med Svenska Dvärghundklubben 
angående DKs synpunkter på konferensprotokollet. Justering av protokollet är på gång. 
 
DK noterade informationen. 
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§49 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildningen 

Skrivelse fanns från Yvonne Brink med önskemål om att, på grund av privata orsaker, 
få lägga sin gruppallroundutbildning vilande och återuppta den under 2016. 
 
DK konstaterade att efter Yvonne Brink slutfört sin utbildning i grupp 2 kan hon 
komma in med en formell ansökan om gruppallroundutbildning i grupp 1. 
 
Uppdrogs till Karl-Erik Johansson att kontakta Yvonne Brink. 
 
 
Lista över godkända ansökningar om att få genomföra utbildning till gruppallrounder 
gicks igenom. 
 
 
Karl-Erik Johansson, handledare i gruppallroundutbildningen för Svante Frisk 
rapporterade att han anser honom vara färdig med sin utbildning i grupp 1.  
 
DK beslutade att godkänna utbildningen för Svante Frisk, dock ska han döma flera av 
raserna innan han kan utnämnas till gruppallrounddomare för grupp 1.  
 
 

b) Allrounddomarutbildningen 

För kännedom fanns beslut från FCI om att de inte har några invändningar mot att SKK 
auktoriserar Liz-Beth C Liljekvist och Hans Almgren till allrounddomare. 
 
 

c) Preparandkursen 2016 

Utbildningsavdelningen informerade att sista ansökningsdag för kurserna i Anatomi 
och Bedömningsteknik går ut den 22 juni 2015. 
 
DK noterade informationen. 
 
 

d) Ansökan om att få utöka sitt rasregister 

Fanns ansökan från Bengt-Åke Bogren att få utöka sitt rasregister med cocker spaniel 
som ingår i Svenska Spaniel- och Retrieverklubben (SSRK). Svar har uteblivit från SSRK 
enligt domaren. Kansliet har kontaktat SSRK och de har avslagit Bengt-Åke Bogrens 
ansökan för cocker spaniel. 
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Då det är klubbens första avslag på ansökan lägger DK ärendet till handlingarna utan 
vidare åtgärd. DK vill dock återigen påpeka för SSRK att det inte är acceptabelt att de 
inte följer reglerna gällande svarstiden för ansökan om utökning av rasregister. 

 

 

e) Avslag vid ansökan om utökning av rasregister 

För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökan om att 
få utöka sitt rasregister. 
 
 

f) Fastställande av beslut vid DKs diskussionsdag den 16 juni 2015. 

Ur diskussionerna framkom följande punkter som beslutades protokollföras för DK att 
arbeta vidare med: 
 
Utökning av rasregister (vidareutbildning) 

1) Hur kan DK stärka aspirantdomaren i sin roll? 
Eventuella jävsituationer för aspirantdomare? 
Uppdrogs till Karl-Erik Johansson, Nina Karlsdotter och Ewa Widstrand att 
utreda frågan för redovisning till DK 4/2015. 
 

2) Eventuell karenstid vid underkänd aspiranttjänstgöring eller examination? 

DK beslutade att vid underkänd aspiranttjänstgöring alternativt examination 
gäller från 2016-01-01 
- att ny aspiranttjänstgöring alternativt examination får göras tidigast efter 3 

månader 

- att innan ny examination får genomföras införs krav på en genomförd 

elevtjänstgöring (precis som redan gäller innan ny aspiranttjänstgöring) 

 
3) Ändring av utlåtandet vid elevtjänstgöring för att tydliggöra att det handlar om 

ett utbildningstillfälle; 

DK beslutade att förändra utlåtandet vid elevtjänstgöring samt att konsekvens-
ändring görs i utlåtandet vid aspiranttjänstgöring. De nya blanketterna börjar 
gälla så snart de framställts och distribuerats till samtliga exteriördomare, men 
under en viss övergångsperiod får man ändå räkna med att både de gamla och 
nya versionerna kommer att användas. 
Uppdrogs till utbildningsavdelningen att genomföra ändringarna enligt DKs 
direktiv.  
 

4) Ändring av ansökningsblanketten till specialklubbar vid ansökan om utökning av 

rasregister för exteriördomare? 
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Diskuterades möjligheten att förbättra blanketten så den blir tydligare för både 
domare och klubbar. 
DK beslutade att göra en smärre justering i blanketten. 
Uppdrogs till utbildningsavdelningen att genomföra justeringen enligt DKs 
direktiv. 
 

Gruppallroundutbildning 
5) Ändring av ansökningsblanketten för utbildning till gruppallrounder; 

Diskuterades om blanketten behöver vara så omfattande som den i nuläget är. 
DK beslutade att ta bort några rubriker/avsnitt i blanketten. 
Uppdrogs till utbildningsavdelningen att genomföra ändringarna enligt DKs 
direktiv. 

6) Yttrande från specialklubbar vid av DK tillstyrkt gruppallroundutbildning; 

DK beslutade att domare som av SKK/DK ansetts tillräckligt meriterade för att 
antas till gruppallroundutbildning för en grupp, inte längre ska behöva 
klubbarnas tillstyrkan för att få utöka sitt rasregister med raser inom aktuell 
grupp. 
Beslutet gäller från 2016-01-01. 
 

7) Beräkning av vilka raser som anses finnas i Sverige; 

Uppdrogs till utbildningsavdelningen att till nästa möte ta fram underlag enligt 
DKs förslag på ny beräkningsmodell. 
 

 
 

§50 Ansökningar 

a)  Gruppallroundutbildning 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 8 har kommit från Lars 
Widén. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till handledare utsågs Nina Karlsdotter . 

 
 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 1 har kommit från 
Maritha Östlund-Holmsten. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till handledare utsågs Karl-Erik Johansson. 

 
 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 8 har kommit från Svante 
Frisk. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till handledare utsågs Karl-Erik Johansson. 
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b)  Resestipendium 

Ansökan om resestipendium för att besöka All Terrier Association’s utställning på 
Irland den 15 augusti 2015 har kommit från Marie Gadolin. Syftet med resan är att 
studera terrier och framför allt de irländska terrierraserna. Besöket inkluderar även 
den irländska borderterrierklubbens årliga rasspecial. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om 3 500 kr samt att bidrag betalas ut efter att 
reseberättelse kommit in samt godkänts av DK. 
 
 

c)  Följdauktorisation 

Begäran för omprövning fanns av DKs beslut (möte 2-2015 § 29b) att avslå ansökan 
från Morgan Wackt om följdauktorisation på haldenstövare, hygenstövare samt 
dunkerstövare. 
 
DK konstaterar att Morgan Wackt deltagit vid Svenska Stövarklubbens 
exteriördomarkonferens 2009, där presentation av de norska stövarraserna ingick, 
vilket inte framgick i ansökan vid förra mötet. DK beslutade därför att bevilja 
följdauktorisation för raserna haldenstövare, hygenstövare samt dunkerstövare. 
 
Vidare påpekar DK att det inte är kutym med följdauktorisation på de norska 
stövarraserna utan en bedömning görs alltid från fall till fall. 
 
 

§51 Domarfrågor 

a)  Domares bedömning/uppförande 

Skrivelse fanns beträffande en domares uttalande under bedömningen vid Skaraborgs 
Kennelklubbs utställning i Lidköping den 4 maj 2015. 
 
DK tog del av skrivelsen och de frågeställningar skriftställaren ställt till DK. Om 
domaren uttryckt sig enligt skriftställarens uppgifter är det beklagligt. I och med att 
domaren skriver under kontraktet har domaren försäkrat att denne är insatt i SKKs 
regelverk och ska därmed döma efter reglerna och FCI rasstandards samt uppföra sig 
enligt de Domaretiska reglerna. Självklart är alla medlemmar välkomna att ställa ut sin 
hund på alla av SKKs organisationens utställningar. 
 
DK vill även påpeka att har man synpunkter på att regelverket inte följs i ringen ska 
man kontakta Bestyrelsen på plats för att reda ut eventuella situationer. 
 
 
Skrivelse fanns från utställare av rasen nova scotia duck tolling retriever vid Sydskånska 
Kennelklubbens utställning 28 – 29 mars 2015. Utställaren anser att domaren inte följt 
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de domaranvisningar som finns genom att underlåta sig att mäta hundar vars storlek 
hon inte var säker på, vilket fick en markant påverkan på kvalitetsbedömningen. 
 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande och konstaterar att nova scotia duck 
tolling retriever inte är någon obligatorisk mätras och därför har domaren ingen 
skyldighet att mäta hunden. 
 
Vidare konstaterar DK att om man som utställare anser att något fel av teknisk art 
begåtts vid bedömningen så ska man kontakta Bestyrelsen på plats och lämna in en 
protest. Därefter lades skrivelsen till handlingarna utan åtgärd. 
 
 
Skrivelse fanns från ägare av rasen gos d’atura catalá beträffande domares bedömning 
av rastypiska egenskaper såsom t ex dubbla sporrar på bakbenen. Frågeställningen 
gäller om domare kan ge excellent och till och med cert till en hund av ovanstående ras 
om den saknar en eller flera sporrar? 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterar att domare alltid ska döma enligt standarden 
samt att avsaknad av sporrar är ett diskvalificerande fel hos aktuell ras och ska därför 
alltid ge priset ”disqualified” under förutsättning att domaren har uppmärksammat 
felet. 
 
 
Skrivelse fanns från en domare med information om en utländsk domarkollegas 
uppförande och hundhållning vid SSRK Västernorrlands utställning i Sundsvall 6 juni 
2015. 
 
DK tog del av skrivelsen samt arrangörens och ytterligare en domares, som dömde vid 
utställningen, yttrande. DK beslutade att bordlägga skrivelsen och begära in yttrande 
från de tjänstgörande ringsekreterarna innan beslut kan tas i ärendet. 
 
 
Skrivelse fanns från en utställare av rasen drever, Bloksbergs Nix-Tiko som önskar få 
priset ”disqualified” för kroksvans struket vid utställning den 10 maj 2015. Utställaren 
har införskaffat ett veterinärintyg daterat den 12 maj 2015 som intygar att defekten 
beror på en gammal skada på svansen. 
 
DK tog del av skrivelsen samt veterinärintyget och konstaterar att veterinärintyg ska 
visas i ringen vid utställningstillfället. DK beslutade att priset därför ska kvarstå. 
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b)  Domare som inte haft uppdrag i Sverige sedan 1 januari 2012 

För kännedom och eventuell åtgärd fanns lista över domare som inte haft uppdrag i 
Sverige sedan 1 januari 2012. 
 
Listan gicks igenom och DK uppdrog till kansliet att skicka förfrågan om 
honnörsdomarskap till ett antal domare som inte haft några domaruppdrag i Sverige 
under de senaste tre åren. 
 
 

c)  Information om domare som flyttat från Sverige 

För kännedom fanns och eventuell åtgärd fanns lista över domare som flyttat från 
Sverige. 
 
Listan gicks igenom och DK uppdrog till kansliet att meddela en domare som flyttat till 
Spanien 2012 att denne kommer att avföras som svensk domare i november 2015. 
Domaren måste således kontakta Spanska Kennelklubben för att bli spansk domare. 
 
 

d)  Information från The Kennel Club 

För kännedom fanns; 
- Agreement on the mutual recognition of dog show judges between KC and FCI, 

som ska gälla från och med den 1 april 2015. 
- Proposed framework for mutual recognition. 
- Agreement on judges between KC and FKK, SKK and NKK, från 29 oktober 2008. 

 
 

e)  Bestyrelserapporter 

Fanns bestyrelserapporter från länsklubbars utställningar mellan 26 april och 17 maj 
2015 för eventuella åtgärder.  

 
DK konstaterade att en bestyrelserapport innehöll information om domare som, enligt 
klubben, druckit alkohol i samband med bedömningen. 
 
DK uppdrog till kansliet att kontakta arrangören för att få mer information innan beslut 
kan tas i ärendet. Bestyrelserapporten bordlades. 
 
 

§52 Raskompendier 

Meddelades att raskompendium för whippet är godkänt och att därför kan bidraget 
om 3 000 kr betalas ut till klubben. 
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§53 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) 

a)  Rutiner för tillämpning av SRD 

För kännedom fanns de dokument och power point-material med rutiner för 
tillämpning av SRD/BSI som skickats ut till länsklubbarna. 
 
DK noterade informationen. 
 
 

b)  Bulldog and Pug Health Improvement Day 

För kännedom fanns inbjudan till en konferens i England beträffande hälsofrågor på 
engelsk bulldog och mops. Målgruppen är uppfödare av berörda raser. Representanter 
för SRD-K kommer att delta. 
 
DK noterade informationen. 
 
 

§54 Övriga Skrivelser 

Inga övriga skrivelser fanns. 
 
 

§55 Redovisning av DK/VU 

DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- auktorisera Hans Almgren som gruppallrounder för grupp 6 efter slutförd 
utbildning enligt särskilda utbildningsplanen i allroundutbildningen. Då han nu 
är färdig med sin allrounddomarutbildning även föreslå SKK/CS att auktorisera 
honom som allrounddomare. 

- auktorisera Benny Blid von Schedvin som gruppallrounder för grupp 8 efter 
slutförd utbildning enligt särskilda utbildningsplanen i allroundutbildningen. 

- godkänna genomförd utbildning för Lars Widén i grupp 7 i 
gruppallroundutbildningen, ,dock ska han döma flera av raserna innan han kan 
utnämnas till gruppallrounddomare för grupp 7. 

- Aina Lundmark beviljas dispens för att döma 2 st ungersk vizsla, vid 
SVK/Västerbottens utställning i Lycksele den 14 maj 2015 trots att auktorisation 
saknas för rasen. 

- Nina Karlsdotter representerar DK vid ett möte beträffande domarutbildning på 
mops som MopsOrden tagit initiativ till. 

 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Carina Andersson Rapp dogue de bordeaux 
 pyreneisk mastiff 
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Hans Almgren schillerstövare 
 smålandsstövare 
 
Johan Andersson pumi 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson welsh corgi pembroke 
 
Benny Blidh von Schedvin chow chow 
 pomeranian 
 tysk spets (klein-/mittel-/grosspitz) 
 beagle 
 finsk stövare 
 schillerstövare 
 chinese crested dog 
 
Anne-Chaterine Edoff svensk vit älghund 
 
Svante Frisk australian cattledog 
 puli 
 
Henrik Härling västgötaspets 
 
Petra Högberg gotlandsstövare 
 
Sjoerd Jobse stabyhoun 
 
Martin Johansson gos d’atura catala 
 hollandse herdershond (korth + långh + strävh) 
 maremmano-abruzzese 
 
Petra Junehall curly coated retriever 
 
Bertil Lundgren beagle 
 
Lisa Molin tibetansk mastiff 
 finsk lapphund 
 
Eva Nielsen hamiltonstövare 
 
Helena Peterzéns terrier brasileiro 
 
Torbjörn Skaar collie (korth + långh) 
 rottweiler 
 chow chow 
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 flatcoated retriever 
 
Gunilla Skallman clumber spaniel 
 field spaniel 
 nova scotia duck tolling retriever 
 west highland white terrier 
 
Annica Uppström whippet 
 
Lars Widén pointer 
 spinone 
 
Ewa Widstrand engelsk setter 
 gordonsetter 
 pointer 
 
Karin Ögren entlebucher sennenhund 
 
Maritha Östlund-Holmsten bearded collie 
 welsh corgi cardigan 
 cimarrón uruguayo 
 mastino napoletano 
 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson svensk lapphund 
 
Benny Blidh von Schedvin portugisisk vattenhund 
 
Gina Ekström Persson affenpinscher 
 dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit) 
 
Svante Frisk gos d’atura catala 
 kuvasz 
 
Ann-Christin Johansson norwichterrier 
 yorkshireterrier 
 
Martin Johansson lancashire heeler 
 schipperke 
 
Petra Junehall nova scotia duck tolling retriever 
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Sara Nordin chihuahua (korth + långh) 
 
Anna Uthorn bearded collie 
 
Monica Vikner Stafberg shetland sheepdog 
 
Maritha Östlund Holmsten welsh corgi pembroke 
 
Carina Östman lagotto romagnolo 
  
 

§56 Ledamöternas uppdrag 

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs: 
 
Nr 2/2015 
§30 Begära information om två domare med utländsk domarlicens som bor 

och verkar i Sverige. 
 

Kansliet har varit i kontakt med Skatteverket.  
Uppdrogs till kansliet att kontakta domarna och begära in yttrande från 
dessa innan beslut kan tas i frågan. 

 
 

§57 Information från DK och kansliet 

a)  Ordföranden 

Ordföranden rapporterade från CS senaste möte samt från General Assemblys möte i 
Milano gällande frågor som berör DK. 
 
DK noterade informationen. 
 
 

b)  Ledamöterna 

Nina Karlsdotter rapporterade från mötet med MopsOrden där även SRD-K fanns 
representerade. 
 
DK noterade informationen. 
 
 

c)  Tävlings- & utbildningschefen 

Fanns inget att rapportera. 
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d)  Sekreteraren 

Sekreteraren informerade om en skrivelse från Norsk Spaniel Klub, ställd till Norsk 
Kennel Klub med kopia till SKK/DK, beträffande en svensk domares uppförande vid 
deras utställning den 30 maj 2015. 
 
DK beslutade att invänta kontakt från Norsk Kennel Klub innan ärendet behandlas av 
DK. 
 
Vidare beslutade DK att föreslå UtstK att det årliga gemensamma mötet ska hållas den 
5 – 6 april 2016. Uppdrogs till sekreteraren att meddela förslaget till UtstKs 
sekreterare. 
 
 

e)  Utbildningsavdelningen 

Fanns inget att rapportera. 
 
 

§58 Resultatrapport 

Resultatrapport för maj 2015 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

 
 

§59 Protokoll/Protokollsutdrag/information 

a)  Fédération Cynologique Internationale (FCI) 

För kännedom fanns cirkulär; 
 

- 32/2015 med information från General Committee’s möte i Amsterdam 3 – 4 
november 2015 där följande beslut togs beträffande domare vid världs- och 
sectionsutställningar; 

o Antalet domare från arrangörens hemland ska inte överstiga 25% 
o Minst 5% av domarna ska komma från andra FCI-länder. 
o Antalet domare från icke FCI-länder ska inte överstiga 5 % 

 
För kännedom fanns: 

- Lista över internationella utställningar 2016 
- Lista över internationella utställningar 2017 

 

b)  Nordisk Kennel Union (NKU) 

Fanns ingen information. 
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c)  Centralstyrelsen (CS) 

Fanns protokollsutdrag från CS möte 16 april 2015; 
§ 33 b där CS fastställer DKs beslut att rekommendera CS att avauktorisera Stefan 
Emanuelsson på egen begäran. 
§ 33 c där CS fastställer DKs beslut att föreslå CS att auktorisera Liz-Beth C Liljekvist till 
allrounddomare. CS uppdrog även till DKs ordförande att kontakta Liz-beth C Liljekvist 
för att få en uppfattning om vilka kostnader hon haft för sin utbildning under perioden 
fram till nu. Eventuellt kan det bli aktuellt att utforma ett formulär för ändamålet. 
§ 33 d beträffande förslag till förändrade rutiner vid inbjudan av exteriördomare från 
andra länder. 
§ 33 e där en utställare har överklagat DKs beslut beträffande prissättning som gäller 
en hund som ställts ut vid Småland-Ölands utställning den 2 november 2014. CS 
beslutade att avslå överklagan och fastställa DKs beslut. Uppdrogs till DKs ordförande 
att kontakta berörd domare för att förvissa sig om att denne har tillräckliga kunskaper i 
gällande regelverk. 
 
Protokollsutdraget lades till handlingarna utan vidare kommentar 
 
 
Protokoll fanns från CS sammanträde den 16 april 2015. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentar. 
 
 

d)  Utställningskommittén (UtstK) 

Protokoll fanns från UtstK sammanträde den 29 april 2015. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentar. 
 
 
e)  Kommittén för särskilda domaranvisningar (SRD-K) 
Inget protokoll/protokollsutdrag/information fanns. 
 
 
f)  Kommittén för hundars mentalitet (KHM) 
Protokoll fanns från KHMs sammanträde den 10 mars 2015. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentar. 
 
 

§60 Övriga frågor 

Fanns inga övriga frågor. 
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§61 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

samt ärenden som ska publiceras på webben 

DK beslutade att samtliga paragrafer kan offentliggöras. 

 
 

§62 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för ett givande möte och önskade samtliga en fortsatt trevlig 
sommar. 
 
 
Vid Protokollet 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Mats Stenmark   Carin Åkesson 
 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 


