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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté tisdag 
2016-08-30. 
 
 

Närvarande ledamöter 

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

Adjungerade:  

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

Anmält förhinder:  

Kjell Lindström 
 

Protokoll 

Pia Wahlström 
 
 

§62 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna. För att hedra minnet av honnörsdomaren Bengt 
Nilsson hölls en tyst minut. Därefter förklarades mötet öppnat. 
 
 

§63 Val av justeringspersoner 

Johan Andersson valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§64 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes efter att några punkter flyttats om. 
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§65 Föregående protokoll 

DKs protokoll nr 3-2016 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§66 Domarkonferenser 

a) Ansökan om domarkonferens 2019 
Som underlag för beslut om domarkonferenser 2019 fanns en lista över vilka raser som 
haft/ska ha exteriördomarkonferens mellan åren 1994 – 2018. 
 
Ansökan om att få arrangera bidragsberättigad exteriördomarkonferens 2019 fanns 
från tolv specialklubbar, där några ansöker om gemensamt arrangemang. 
 
DK beslutade att; 

- bevilja Svenska Brukshundklubbens (SBK) ansökan om att arrangera 
bidragsberättigad exteriördomarkonferens den 19 – 20 oktober 2019. 
Följande raser kommer att behandlas under konferensen: 

o australian shepherd 
o berger picard 
o boxer 
o bouvier des ardennes 
o bouvier des flandres 
o briard 
o chodský pes 
o dobermann 
o hovawart 
o riesenschnauzer (svart och peppar/salt) 
o rottweiler 
o rysk svart terrier 

 
- bevilja Svenska Bostonterrierklubbens (SBTK), Svenska Klubben för Engelsk 

Bulldoggs (SKEB) och Svenska Dvärghundklubbens (SDHK) ansökan om att 
arrangera bidragsberättigad exteriördomarkonferens den 16 – 17 november 
2019. 
Följande raser kommer att behandlas under konferensen: 

o bostonterrier 
o engelsk bulldogg 
o japanese chin 
o mops 
o fransk bulldogg 
o king charles spaniel 
o pekingese 
o griffon (petit brabancon, griffon belge, griffon bruxellois) 



  

SKK/DK nr 4-2016 
2016-08-30 

Sida 3/24 
 
 

 
 

- avslå Svenska Vorsteh Klubbens (SVK) och Specialklubben för Kontinentala 
Fågelhundars (SKF) ansökan.  

 
 

- bordlägga Specialklubbens för Rhodesian Ridgeback (SRRS) och Svenska 
Dalmatiner Sällskapets (SDS) ansökan. 

 
- bordlägga Svenska Spets- och Urhunddklubbens (SSUK) ansökan. 

 
- bordlägga Svenska Welsh Corgi Klubbens (SWCK), Svenska Lancashire Heeler 

Klubbens (SLHK) och Specialklubben för Västgötaspets (SKV) ansökan. 
 
Uppdrogs till sekreteraren att kontakta de klubbar där ansökan bordlades för att få till 
ett samarrangemang mellan klubbarna. Beslut beträffande deras ansökningar kommer 
att tas på DKs möte den 21 oktober 2016. 
 
 
b) Ansökan om flytt av beviljad domarkonferens 
Ansökan fanns från Svenska Lapphundklubben (SLK) och Svenska Isländsk 
Fårhundklubben (SIFK) om att få flytta sin redan beviljade exteriördomarkonferens 
från 2018 till 2019. 
 
DK diskuterade ansökan och konstaterar att en flytt av en redan beviljad konferens till 
ett annat år får för stora konsekvenser då andra klubbar har nekats bidragsberättigad 
domarkonferens för aktuellt år. DK har en maxbudget för exteriördomarkonferenser 
vilket gör att antalet per år är begränsat. 
 
DK beslutade att avslå SLKs och SIFKs ansökan. Redan beviljad 
exteriördomarkonferens 2018 kvarstår eller så får SLK och SIFK ansöka om en ny 
konferens längre fram. 
 
 
c) Redovisning av domarkonferens 
Ekonomisk redovisning fanns för godkännande från Svenska Älghundklubbens och 
Specialklubben för Skällande fågelhundars exteriördomarkonferens den 4 – 6 mars 
2016 i Lycksele. 
 
DK konstaterar att DK hade synpunkter på konferensprotokollet vid föregående möte. 
Vidare konstaterar DK att inget redigerat protokoll har kommit in för godkännande. 
Nina Karlsdotter rapporterade att alla raskompendier nu har kommit in för granskning 
men inga är godkända ännu. 
 
DK beslutade att bordlägga bidragsfrågan till allt är klart enligt tidigare uppgörelse. 
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Protokoll samt ekonomisk redovisning fanns för godkännande från Svenska 
Bassetklubben, Svenska Beagleklubbens och Svenska Dreverklubbens 
exteriördomarkonferens den 16 – 17 april 2016 i Upplands-Väsby. 
 
DK gick igenom protokoll samt den ekonomiska redovisningen och konstaterar att 
protokollet beträffande drever måste redigeras. 
 
Uppdrogs till Nina Karlsdotter att framföra DKs synpunkter på protokollet. Vidare 
beslutade DK att VU ska granska och godkänna protokollet efter redigeringen. Därefter 
kan bidrag betalas ut. 
 
DK konstaterar att det råder vitt skilda åsikter och kunskap i klubbarna om hur ett 
exteriördomarkonferensprotokoll ska utformas. DKs kontaktperson måste därför få 
veta i god tid före konferensen vem som ska skriva protokollet. DKs kontaktperson kan 
då informera vederbörande om vad ett protokoll ska innehålla och hur det ska 
utformas, allt för att förkorta handläggningstiden för utbetalning av bidrag. 
 
 

§67 Domarfrågor 

a) Domares bedömning och uppträdande 
Skrivelse fanns från Svenska Bostonterrierklubben gällande en domares uppdrag och 
uppträdande vid deras inofficiella utställning den 14 maj 2016 i Jönköping. 
 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande och konstaterar att det alltid är 
viktigt att i förväg noga komma överens och skriva in i avtalet vad uppdraget innebär  
t ex beträffande extra klasser, muntlig kritik etc. Därefter lades skrivelsen till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
 
Skrivelse fanns från Svenska Taxklubben beträffande en domares sätt att utföra sitt 
uppdrag i ringen. Klubben vill ha DKs råd hur man som arrangör eller utställare ska gå 
tillväga om man upplever att en domare på grund av hälsa inte klarar av sitt uppdrag. 
 
DK tog del av skrivelsen och DKs råd är att alltid kontakta bestyrelsen på aktuell 
utställning. Bestyrelsen ska sedan göra en notering i bestyrelserapporten. 
Bestyrelserapporter med noteringar gällande domare handläggs alltid av DK. Därefter 
lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
Skrivelse fanns från en utställare vid Tollarps BKs utställning i juni 2016 där domaren 
enligt skriftställaren knappt tog i hundarna samt lät handlern visa hundarnas tänder. 
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DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande. DK beklagar om utställaren inte 
anser att den fått en grundlig palpering av sin hund, däremot konstaterar DK att 
domaren har all rätt att be handlern visa hundens tänder. Därefter lades skrivelsen till 
handlingarna utan åtgärd. 
 
 
Skrivelse fanns från en utställare vid Nordskånska Kennelklubbens utställning i 
Hässleholm den 21 maj 2016 beträffande en domares uppträdande i ringen. 
 
DK tog del av skrivelsen samt konstaterade att domaren har avböjt att yttra sig 
skriftligt i ärendet. Ordföranden rapporterade däremot från ett telefonsamtal med 
domaren. DK noterade utställarens synpunkter och beklagar händelsen. Därefter lades 
skrivelsen till handlingarna utan åtgärd. 
 
 
Skrivelse fanns från en utställare vid Norra Norrbottens Kennelklubbs utställning i 
Överkalix den 13 augusti 2016 beträffande en domares behandling av hundarna vid 
palpering. 
 
DK noterade informationen i skrivelsen och beklagar händelsen. Därefter lades 
skrivelsen till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
 
Skrivelse fanns från en utställare till Lapprikets Cavat SE47520/2015, av rasen finsk 
lapphund, vid Dalarnas Kennelklubbs utställning i Leksand den 18 juni 2016. Domaren 
har tilldelat aktuell hund disqualified på grund av färgen. 
 
DK tog del av skrivelsen samt kritiken för aktuell hund och konstaterar att aktuell färg 
inte är ett diskvalificerande fel. DK beslutade därför att rekommenderar UtstK att 
stryka priset. DK påpekar dock att hundägaren borde ha lämnat in en protest till 
bestyrelsen på utställningsplatsen enligt SKKs Utställnings- och championatregler 
punkt 21. 
 
 
Skrivelse fanns från en utställare tillika veterinär som efterfrågar en kommentar från 
DK om det är förenligt med god kynologisk kunskap att prisbelöna hundar med 
allvarliga anatomiska fel? 
 
Skriftställaren framhåller även att nordiska rasspecialister sällan får döma och istället 
bjuds domare in från länder där man har en helt annan rasstandard, där rasen knappt 
förekommer eller att domare snabbt har auktoriserats för ett stort antal raser. 
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DK beklagar det som hänt samt konstaterade att DK inte kan uttala sig om enskilda 
individer eller efter ett foto, men generellt så ska en sund konstruktion vid bedömning 
eftersträvas. DK konstaterar vidare att arrangörerna ansvarar för sina 
domarinbjudningar. Därefter lades skrivelsen till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
 
Skrivelse fanns från Svenska Briardklubben beträffande exteriöra avvikelser hos briard. 
 
DK tog del av skrivelsen och råder klubben att vända sig till Svenska Brukshundklubben 
så att de som specialklubb kan gå ut med information till domarna. Därefter lades 
skrivelsen till handlingarna. 
 
 
b) Per capsulam-beslut 
Fördes till protokollet DKs beslut den 29 juni 2016 per capsulam beträffande en 
domare som dubbelbokat sig; 
 
DK beslutade, mot bakgrund av domarens historik och aktuell anmälan samt domarens 
yttrande, att stänga av denne som exteriördomare fram till CS möte den 8 september 
2016 där prövning av auktorisationen som exteriördomare med allroundstatus 
kommer att göras. DKs beslut angående avstängning träder i kraft från och med 30 juli 
2016. Domaren uppmanas att omgående kontakta de arrangörer som kommer att 
beröras av avstängningen. 
 
Samtliga DKs ledamöter deltog i beslutet. 
 
 
c) Examination vid Tvååker den 10 juli 2015 
Ordföranden summerade, med stöd av underlagen, aktuell händelse vid Hallands 
Kennelklubbs utställning i Tvååker den 10 juli 2015. DK har tagit del av alla yttranden 
och konstaterar att ärendet är utagerat. Händelsen kommer dock att ligga som 
underlag för vidare diskussioner beträffande examinationer. 
 
 
d) Återbud till domaruppdrag 
För kännedom fanns information från Mia Sandgren beträffande ett antal återbud till 
domaruppdrag på grund av hälsoskäl. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
e) DN-beslut 
För kännedom fanns ett beslut från SKKs Disciplinnämnd gällande en exteriördomare. 
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DK tog del av informationen. 
 
 
f) Bordlagt ärende 
Fanns ett bordlagt ärende från DKs möte den 30 maj 2016. Ärendet gällde en 
exteriördomare som kan ha varit delaktig i administrationen av en officiell utställning i 
en av SBKs lokalavdelningar, där denne skulle döma vilket är emot reglerna. DK 
begärde in ett förtydligande av domarens yttrande. 
 
DK tog del av förtydligandet och beslutade att ärendet inte leder till någon åtgärd. DK 
vill dock påpeka att det är viktigt att skilja på sina roller utifrån betraktarens ögon. 
 
 
g) Reseberättelse 
För godkännande fanns reseberättelse från Annica Uppströms studieresa till Portugal. 
Reseberättelsen överlämnas till Domarbladet för eventuell publicering. 
 
DK beslutade att godkänna reseberättelsen samt att resebidraget på 5 000 kr kan 
betalas ut. 
 
 
h) Bestyrelserapporter 

Fanns bestyrelserapporter från länsklubbars utställningar mellan 21 maj och 13 augusti 
2016 för eventuella åtgärder.  
 
 
DK noterade att i fem olika bestyrelserapporter fanns synpunkter gällande färgen på 
premierade hundar av rasen tysk spets/mittel- och kleinspitz. DK konstaterade att det 
är fel väg att gå för att påverka den här typen av frågor. Rasklubben ska istället vända 
sig till sin specialklubb. Vidare konstaterade DK att protokollet från SSUKs 
domarkonferens, där rasen behandlades, inte har kommit in till DK. Om SSUK önskar 
en uttolkning av standarden får de vända sig till DK med en begäran om det. 
 
Södra Älvsborgs Kennelklubb har hänvisat en inlämnad protest till DK för handläggning. 
DK tog del av protesten och konstaterade att bestyrelsen borde ha behandlat den på 
plats. 
 
DK beslutade att avslå protesten då det inte framgår av protesten att de som 
protesterat är berörd av domslutet. Vidare konstaterar DK att man inte kan protestera 
mot domarens bedömning och fria skön. 
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Vidare fanns en notering i Södra Älvsborgs Kennelklubbs bestyrelserapport om 
utställare av rasen chinese crested som varit upprörda över att domaren sänkt 
kvalitetspriset på grund av upplevda rakskador. Fanns även en skrivelse från en 
utställare med klagomål på domarens bedömning. 
 
DK diskuterade noteringen i bestyrelserapporten samt skrivelsen och konstaterar att 
domaren borde ha varit mer tydlig i sin kritikskrivning. Vidare konstaterade DK att 
domaren ska ange i kritiken om denne anser att hunden har rakskador. 
 
DK noterade att det fanns klagomål på vissa domares uppträdande. 
 
Därefter lades bestyrelserapporterna till handlingarna. 
 
 

§68 Raskompendier 

a) Lista över raskompendier 
Meddelades att raskompendium för eurasier, pyreneisk mastiff, cão da serra da 
estrela, mastiff, pyreneerhund, slovensky cuvac, st bernhardshund, sredneasiatskaja 
ovtjarka, juznorrusskaja ovtjarka, kavkazskaja ovtjarka och dogue de bordeaux är 
godkända och därmed kan bidraget om 3 000 kr betalas ut till klubbarna. 
 
 
b) Skrivelse från Pyreneiska Mastiffklubben 
Skrivelse fanns för kännedom från Pyreneiska Mastiffklubben beträffande hur deras 
raskompendium tillkommit. 
 
Karl-Erik Johansson, som varit med och granskat raskompendiet, rapporterade att 
frågan har löst sig och att kompendiet är godkänt. Därefter lades skrivelsen till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 

§69 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) 

För kännedom fanns den enkät, och information om den samma, som AG-SRD fått i 
uppdrag att genomföra hos domarkåren. Enkäten bygger på ett uttalande avseende 
avel i kortskalliga hundraser och strategier att förbättra hälsoläget som gjordes vid 
Brakycefalkonferensen den 27 februari 2016. 
 
DK noterade informationen. 
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§70 Övriga skrivelser 

a) Information från Gunilla Skallman beträffande leasinghund 
Domaren Gunilla Skallman ansöker om dispens för att få visa en schapendoes hane 
från Holland, Exquisite Ezrah Des Uns Et Des Autres, NHSB 2774680 på utställning. 
 
DK ser inga hinder i att ovanstående domare visar sin leasade hund vid utställning då 
generell dispens råder för hund som vistas i landet hos domare under ett tidsbestämt 
leasingavtal för avel om minst sex månader och högst tolv månader. 
 
 
b) Skrivelse från Göran Bodegård 
Skrivelse fanns från Göran Bodegård ställd till DK och UtstK för kännedom till CS och 
NKU, med förslag om ändrade rutiner vid Bästa valp-tävlingarna samt införande av 
Bästa junior-finaltävling vid länsklubbarnas utställningar. 
  
DK tog del av skrivelsen och konstaterade att det finns inget i utställningsreglerna som 
reglerar att man inte får ha en Bästa junior-tävling i finalerna. Det är upp till varje 
arrangör om de vill anordna det. Vidare delar DK Göran Bodegårds åsikt om att det 
borde ställas ett högre krav på vilken domare som får döma BIS-valp i likhet med de 
krav som finns för att få döma Best In Show på en alla rasers utställning. DK 
vidarebefordrar frågan till arbetsgruppen för länsklubbsseminariet i oktober. 
 
 

§71 Arbetsgrupper 

a) Förändrade rutiner vid inbjudan av exteriördomare från andra länder 
Ordföranden hade inget att rapportera. 
 
 
b) Utformning av innehållet i distansutbildningar för exteriördomare  
Johan Andersson rapporterade att nästa möte i arbetsgruppen blir den 2 september 
2016. 
 
Uppdrogs till arbetsgruppen att inrikta sig till en början att ta fram en distansutbildning 
för numerärt små raser där det är svårt att hitta demonstrations hundar. 
 
 
c) Traditionella exteriördomarkonferenser  
Kjell Lindström meddelar genom sekreteraren att arbetsgruppen har haft möjlighet att 
kommentera sina respektive pågående uppdrag och de som svarat har inga frågor eller 
funderingar, vilket tyder på att arbetet flyter på. 
 
DK noterade informationen. 
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d) Alternativa exteriördomarkonferenser 
Fanns förslag för ramar för genomförande av rasseminarium i Svenska 
Domarföreningens (SDF) regi. 
 
DK tog del av förslaget och diskuterade det ingående. DK beslutade att elevstatus 
endast kan gälla för de som fått godkännande för vidareutbildning av specialklubben 
men att alla domare är välkomna att delta.  
 
Vidare anser DK att förslaget ser mycket bra ut men att ersättningsfrågan bör 
specificeras i ramarna. Uppdrogs till arbetsgruppen att ta fram ett förslag om 
ersättning i likhet med elev- och aspiranttjänstgöring. Förslaget i sin helhet ska sedan 
lämnas till VU för beslut. 
 
 
e) Generella Domarkonferensen 24 - 25 februari 2018 
För kännedom fanns minnesanteckningar från arbetsgruppens senaste möte. 
 
Kjell Svensson rapporterade att förslag på ämnen till konferensen har kommit från 
femton domare. Förslagen kommer att diskuteras vid arbetsgruppens möte den 8 
september 2016. Från och med årsskiftet kommer arbetsgruppen bland annat att 
utökas med representanter från KHM och AG-SRD. 
 
 
f) Länsklubbsseminariet den 22 - 23 oktober 2016 
Ingen rapport. 
 
 

§72 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildning 
För kännedom fanns lista över godkända ansökningar om att få genomföra utbildning 
till gruppallrounder. 
 
b) Allrounddomarutbildning 
För diskussion och beslut om förslag på framtida allrounddomare fanns en 
sammanställning över domare, framtagen efter de kriterier DK önskat. 
 
Uppdrogs till ordföranden att framföra DKs tankegångar kring aktuella namn vid CS 
möte i november 2016. Uppdrogs till utbildningsavdelningen att sammanställa DKs 
förslag till CS. Sammanställningen ska presenteras på DKs möte den 21 oktober 2016. 
 
Utbildningsplanerna för Svante Frisk, Eva Nielsen och Eva Liljekvist-Borg i deras 
allrounddomarutbildning gicks igenom. 
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Uppdrogs till DKs ledamöter att gå igenom de föreslagna utbildningsplanerna och 
snarast återkoppla om det är något de reagerar över. VU beslutar om fastställande. 
 
DK beslutade att som gruppallrounder auktorisera Svante Frisk för grupp 1, Eva 
Nielsen för grupp 6 och Eva Liljekvist Borg för grupp 10, efter genomförd 
gruppallroundutbildning. 
 
 

c) Preparandkursen 
För kännedom fanns minnesanteckningar från preparandlärarnas eftermöte.  
 
Nina Karlsdotter rapporterade att lärargruppen diskuterat hur programmet under 
kursen kan förändras för att lösgöra mer tid för lärarna att förbereda och utvärdera 
inför varje ny kursdag. Vidare fanns förslag på en förändring av kursbetyget. 
 
DK tog del av informationen om programupplägget och betyget diskuterades 
ingående. 
DK ser positivt på en ändring i programmet samt beslutade att fastställa 
betygsförslaget. 
 
 

Vidare diskuterades frågor, från lärargruppen, som skickats vidare till DK för 
genomlysning och eventuella beslut. 
 
DK beslutade att bordlägga frågorna och vid DKs möte den 21 oktober 2016 utse en 
arbetsgrupp som ska jobba vidare med frågeställningarna. 
 
För kännedom fanns en lista över 2016 års preparanders mentorer. 
 
 

d) Utbildning på brakycefalaraser 
För kännedom fanns anteckningar från mötet den 26 april 2016 med berörda 
specialklubbar, AG-SRD och AK för att diskutera vidareutveckling av 
exteriördomarutbildningen gällande brakycefala raser. 
 
DK noterade anteckningarna och konstaterar att inget nytt i frågan har framkommit 
sedan mötet. Ordföranden har i uppdrag att kontakta Åke Hedhammar för att 
diskutera frågan med honom i ett första skede. 
 
 
e) Rasklubbarnas aspirantdomare och examinatorer 
Den uppdaterade listan över aspirantdomare/examinatorer gicks igenom. DK 
konstaterade att några raser fortfarande inte lyckats komma upp i tio namngivna 
svenska domare. 
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Uppdrogs till Karl-Erik Johansson och Johan Andersson att ta fram ett förslag på 
domare på de raser där det saknas aspirantdomare/examinatorer, raserna fördelades 
mellan de två ledamöterna. Förslagen ska presenteras på DKs möte den 21 oktober 
2016. 
 
DK beslutade att lägga till Espen Engh, Norge som aspirantdomare/examinator för 
rasen otterhound. 
 
 
f) Samverkan med SKKs Utbildningskommitté 
SKKs Utbildningskommitté (UK) har till CS presenterat ett förslag till hur UKs 
investeringsbudget för utveckling av distansutbildningar ska fördelas mellan de 
centrala kommittéerna. CS beslutade vid sitt möte den 27 april 2016 i enlighet med 
UKs förslag. SKKs centrala kommittéer ska komma in, till UK, med önskemål om medel 
senast den 1 oktober varje år. 
 
DK diskuterade möjligheten att äska medel inför DKs digitala utbildningar. Beslutades 
att Johan Andersson tar upp frågan på arbetsgruppen för distansutbildningars möte 
den 2 september 2016 samt att de formulerar en ansökan till UK. 
 
 
g) Skrivelse från Chow Chow Africa Team 
En skrivelse fanns från Chow Chow Africa Team med länkar till filmer på nätet som kan 
användas i utbildning av domare. 
 
Uppdrogs till Johan Andersson att tillsammans med arbetsgruppen för 
distansutbildningar att titta på filmen och komma fram till om det är något som DK kan 
använda i utbildningen av domare. 
 
 
h) Statistik examinationer och elev-/aspiranttjänstgöring 2016 
För kännedom fanns statistik över examinationer och elev-/aspiranttjänstgöringar 
2016. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
i) Utökning av rasregister 
En skrivelse fanns från Marie Gadolin som ansökt till Svenska Dreverklubben (SDK) om 
att få utöka sitt rasregister med rasen drever. SDK har inte svarat på ansökan inom de 
förskrivna tre månaderna trots påminnelser. Domaren vänder sig nu till DK för att få 
sin ansökan prövad. 
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DK beslutade att bevilja Marie Gadolins ansökan om utökat rasregister för drever. DK 
uttalar även att SDK måste skärpa upp sina rutiner kring handläggningen av ansökan 
om utökning av rasregister. Senast tre månader efter inlämnad ansökan ska domaren 
ha fått besked från klubben. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 

 
 
j) Allmän diskussion beträffande domarutbildning 
Punkten bordlades. 
 
 
k) Avslag - utökning av rasregister 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökan om att 
få utöka sitt rasregister. 
 
 

§73 Ansökningar 

a) Gruppallroundutbildningen 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 6 har kommit från Bengt-
Åke Bogren. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till kontaktperson utsågs Carin Åkesson. 

 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 7 har kommit från Sjoerd 
Jobse. 

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

 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 9 har kommit från Åsa 
Andersson. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till kontaktperson utsågs Johan Andersson. 

 
 
b) Gruppallroundauktorisation 
Fanns ansökan från Bengt-Åke Bogren beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 10. 
 
DK beslutade att avslå ansökan.  
 
 
c) Följdauktorisation 

Ansökan fanns från Bengt-Åke Bogren beträffande följdauktorisation för rasen 
bergamasco. 
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DK beslutade att bevilja ansökan. 
 

Ansökan fanns från Sonny Ström beträffande följdauktorisation för rasen bouvier des 
ardennes. 

 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
d) Återauktorisation 
En skrivelse ställd till CS, men överlämnad till DK för ett uttalande, fanns från en före 
detta domare som ansöker om återauktorisation som exteriördomare. Berörd person 
ansökte för ett år sedan om att få bli avauktoriserad som exteriördomare, vilket CS 
tillstyrkte. Ett missnöje med DKs befogenheter och arbetsgång framfördes som ett av 
skälen till begäran om avauktorisation. 
 
DK konstaterar att ordföranden rått berörd person att, istället för att begära 
avauktorisation, begära sin auktorisation vilande vilket avvisades med bestämdhet. 
 
DK beslutade föreslå CS att berörd person får återkomma med en ny ansökan efter att 
en längre tid har gått från domarens begäran om avauktorisation.  
 
 

§74 Redovisning av DK/VU 

a) VU-beslut sedan DKs möte den 30 - 31 mars 

DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- Johan Andersson beviljas dispens för att döma 4 st pomeranian och 1 st 
kleinspitz, vid utställning i Italien i juni 2016, trots att auktorisation saknas för 
raserna. 

- Morgan Wackt beviljas dispens för att döma 1 st american foxhound vid 
Svenska Stövarklubbens utställning i Råneå den 11 juni 2016, trots att 
auktorisation saknas för rasen. 

- Sjoerd Jobse beviljas dispens för att döma 2 st slovensky hrubosrsty stavac, vid 
utställning i Filipstad den 7 augusti 2016, trots att auktorisation saknas för 
rasen. 

- Olle B Häggkvist beviljas dispens för att döma 1 st american foxhound , vid 
Svenska Stövarklubbens utställning i Rättvik den 14 augusti 2016, trots att 
auktorisation saknas för raserna. 

- Jan-Erik Ek beviljas att utöka sitt rasregister med wachtelhund. 

- godkänna utbildningsplanen för Cindy Pettersson i grupp 9. 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjY4ZTFlOTExYzg0NmZjNTE
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- godkänna utbildningsplanen för Henrik Härling i grupp 8. 

- godkänna utbildningsplanen för Mikael Nilsson i grupp 10. 

- godkänna utbildningsplanen för Martin Johansson i grupp 2. 

- stryka en godkänd examination, i Tvååker den 13 juli 2016, genomförd av Marie 
Callert då en av hennes hundar ställts ut samma dag vid utställningen. 

- godkänna genomförd utbildning för Johnny Andersson i grupp 9 i 
gruppallroundutbildningen, dock ska han döma flera av raserna innan han kan 
utnämnas till gruppallrounddomare för grupp 9. 

 
 
b) Redovisning av auktorisationer 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Johan Andersson welsh corgi cardigan 
 welsh corgi pembroke 
 
Johnny Andersson chinese crested dog 
 king charles spaniel 
 
Anna-Lena Angeria pomeranian 
 bichon havanais 
 russkiy toy (långh + släth) 
 
John Sigve Berg berner sennenhund 
 dogue de bordeaux 
 pyreneisk mastiff 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson lapsk vallhund 
 
Marie Callert yorkshireterrier 
 
Samuel Carlid affenpinscher 
 dvärgpinscher 
 pinscher 
 schnauzer (p/s + sv) 
 
Marie Carlsson parson russell terrier 
 
Anette Edlander airedaleterrier 
 
Anne-Chaterine Edoff flatcoated retriever 
Jan-Erik Ek lagotto romagnolo 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjU4ZTNlYjhmODMyNzI1MjQ
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 perro de agua espanol 
 clumber spaniel 
 
Svante Frisk chesapeake bay retriever 
 cocker spaniel 
 wachtelhund 
 
Marie Gadolin bedlingtonterrier 
 
Henrik Härling engelsk springer spaniel 
 
Petra Högberg affenpinscher 
 dvärgpinscher 
 pinscher 
 beagle 
 
Sjoerd Jobse amerikansk cocker spaniel 
 clumber spaniel 
 labrador retriever 
 
Ann-Christin Johansson finsk lapphund 
 lapsk vallhund 
 hälleforshund 
 karelsk björnhund 
 norsk älghund, grå (gråhund) 
 norsk älghund, svart 
 svensk vit älghund 
 östsibirisk lajka 
 podengo portugues (samtliga storlekar och hårlag) 
 
Martin Johansson bullmastiff 
 cimarrón uruguayo 
 
Susanna Johansson bolognese 
 
Theres Johansson basset fauve de bretagne 
Mats Jonsson pomeranian 
 
Eva Jönsson hälleforshund 
 norsk älghund, grå (gråhund) 
 östsibirisk lajka 
 
Annelie Karlsson bearded collie 
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 clumber spaniel 
 
Charlotte Laning Vrethammar löwchen 
 
Nina Lönner Andersson chow chow 
 pomeranian 
 
Lisa Molin keeshond 
 pudel (toy/dvärg/mellan/stor) 
 
Anna-Lena Munkvall dandie dinmont terrier 
 parson russell terrier 
 strävhårig foxterrier 
 
Jens Myrman keeshond 
 norsk lundehund 
 shiba 
 
Eva Nielsen cairnterrier 
 irish glen of imaal terrier 
 skyeterrier 
 
Mikael Nilsson japanese chin 
 king charles spaniel 
 
Susanne Nilsson tysk schäferhund (normalhårig + långhårig) 
 
Sara Nordin irländsk vattenspaniel 
 
Gunnar Norlin dalmatiner 
 drever 
 
Marie Nylander petit basset griffon vendéen 
 
Joakim Ohlsson curly coated retriever 
 
Bo Paulsson östsibirisk lajka 
 
Helena Peterzéns bedlingtonterrier 
 manchesterterrier 
 
 
Patric Ragnarson jämthund 
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 norsk älghund, grå (gråhund) 
 norsk älghund, svart 
 östsibirisk lajka 
 
Gunilla Skallman jämthund 
 
Jan Törnblom coton de tuléar 
 
Annica Uppström basenji 
 pomeranian 
 tysk spets / gross-, klein- & mittelspitz 
 
Monica Vikner Stafberg irländsk terrier 
 
Cathrin L Westin lhasa apso 
 tibetansk terrier 
 
Lars Widén curly coated retriever 
 golden retriever 
 nederlandse kooikerhondje 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Johnny Andersson bichon frisé 
 bostonterrier 
 cavalier king charels spaniel 
 coton de tuléar 
 japanese chin 
 shih tzu 
 
Marie Carlsson cairnterrier 
 jack russell terrier 
 
Åke Cronander svensk lapphund 
 tysk spets / klein-, mittel- & grosspitz 
 
Anette Edlander petit basset griffon vendéen 
Anne-Chaterine Edoff golden retriever 
 nova scotia duck tolling retriever 
 
Gina Ekström-Persson dvärgpinscher 
 
Svante Frisk flatcoated retriever 
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 golden retriever 
 nova scotia duck tolling retriever 
 
Ann-Christin Johansson american akita 
 jämthund 
 norsk buhund 
 svensk lapphund 
 
Martin Johansson shar pei 
 
Sjoerd Jobse cocker spaniel 
 
Camilla Karlsson berner sennenhund 
 
Sofie Krigholm shetland sheepdog 
 
Eva Liljekvist Borg gordonsetter 
 
Eva Nielsen borderterrier 
 
Mikael Nilsson pekingese 
 afghanhund 
 
Joakim Ohlsson welsh springer spaniel 
 pekingese 
 
Gunilla Skallman cirneco dell’ etna 
 faraohund 
 
Birgitta Svarstad amerikansk cocker spaniel 
 
Jan Törnblom cairnterrier 
Annica Uppström västgötaspets 
 
Lars Widén amerikansk cocker spaniel 
 cocker spaniel 
 
Auktorisation för ras ingående i grundutbildningen;  
 
Ragnhild Ulin engelsk springer spaniel 
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§75 Ledamöternas uppdrag 

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs: 
 
Nr 2/2016 
§ 28 c Tillfråga Monika Stavenborn och Svante Frisk om de kan vara lärare på de 

förberedande kurserna 2017. 
 
 Utbildningsavdelningen rapporterade att båda har tacka ja till uppdraget. 
 
Nr 3/2016 
§ 48 b Ta fram underlag för framtida allrounddomarutbilning. 
 
 Klart och presenterades under § 72 b i detta protokoll. 
 
§ 48 e Skicka påminnelse till de specialklubbar som inte inkommit med 

namngivna aspirantdomare/examinatorer. 
 Uppdatera SBKs lista över aspirantdomare/examinatorer. 
 
 Utbildningsavdelningen rapporterade att påminnelse har gått ut till 

berörda specialklubbar samt att SBKs lista är uppdaterad. 
 
§ 48 h Begära in lista över inbjudna domare till SvStKs utställningar som kan 

beröras av dispens att döma ”udda” stövarraser fram till och med april 
2017. 

 
 Sekreteraren rapporterade att begäran samt en påminnelse har skickats 

till SvStK men listan har ännu inte kommit in till kansliet. 
 
 

§76 Information från DK och kansli 

a) Ordföranden  
Ordföranden tog upp frågan, som bordlades vid förra mötet, om DKs och UtstKs 
gemensamma möte ska flyttas från våren till första mötet efter sommaren istället. 
DK diskuterade och kom fram till att det finns ett stort värde i att ha ett gemensamt 
möte med UtstK direkt efter högsäsongen för våra utställningar. DK beslutade därmed 
att föreslå UtstK om ett gemensamt möte den 29 – 30 alternativt 30 – 31 augusti eller 
den 5 – 6 september 2017. 
 
Vidare informerade ordföranden från Europasektionens möte i Bryssel den 29 augusti 
2016. 
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b) Ledamöterna 
Inget fanns att rapportera. 
 
 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
Kjell Svensson informerade att Eukanuba World Challenge kommer att arrangeras i 
samband med Crufts 2017. 
 
Vidare informerades att FCI har slutit ett avtal med Brussels Airlines och Lufthansa 
Group som ger rabatt, för domare, på resor i samband med FCI evenemang. 
Information per mejl har gått ut till våra svenska domare. 
 
Informerades vidare beträffande en skrivelse som gått till DK där en utställare anklagar 
en domare för falsk angivelse. Anmälan ligger hos CS och därför ska den inte behandlas 
av DK. Skrivelsen lades därmed till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
NKU har godkänt tre nya nationellt erkända raser, american hairless terrier, rat terrier 
och easteuropean shepherd. UtsK kommer att ta ett formellt beslut på sitt möte den 6 
september 2016 från när raserna får utställningsrätt. Svenska gruppallrounddomare 
och allrounddomare får döma raserna. 
 
 
d) Sekreteraren 
För kännedom informerade sekreteraren om International Dog Health Workshops som 
kommer att arrangeras i Paris den 21 – 23 april 2017. 
 
För kännedom fanns en skrivelse beträffande domaren Annica Uppström som fått 
lovord från utställare för att vara en god ambassadör för den svenska domarkåren. 
 
e) Utbildningsavdelningen 
Inget fanns att rapportera. 
 
 

§77 Resultatrapport 

Resultatrapporten för juli 2016 granskades och lades därefter till handlingarna. 
 
 

§78 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från 

a) Federation Cynologique Internationale (FCI) 
För kännedom fanns cirkulär; 
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- 18/2016, med information från Zwiazek Kynologiczny w Polsce (ZKwP) att man 
den 20 februari 2016 juridiskt bekräftat beslutet att stänga av Marek 
Lewandowski och Marek Trebala som domare under perioden 15 januari 2014 
– 15 januari 2016 (3 år) 

- 19/2016, med information om rasen lancashire heeler erkänts provisoriskt av 
FCI. Rasen kan erhålla FCI vinnartitlar. Däremot kan de inte erhålla CACIB förrän 
de är slutligt erkända av FCI. 

- 21/2016, med information om ändringarna i FCI Regulations for Show Judges. 
Ändringarna fastställdes på FCI General Committee’s möte i april 2016 i 
Amsterdam. De uppdaterade reglerna bifogades till cirkuläret. 

- 22/2016, med information från Ukranian Kennel Union att Mariia Gvozdieva 
stängts av som domare under perioden 2 juni 2016 – 2 juni 2017 (1 år) och 
Bogdana Marchenko under perioden 2 juni 2016 – 2 juni 2018 (2 år) 

- 25/2016, med information om ändringar i Regulations for FCI Dog Shows. 
Ändringarna fastställdes på FCI general Committee’s möte i april 2016 i 
Amsterdam. De uppdaterade reglerna bifogades till cirkuläret. 

 

För kännedom fanns: 
- Information om FCIs agerande för att stoppa den så kallade ”Yulin Festival” i 

Kina. 
- Lista över internationella utställningar för2016, 2017 och 2018. 
 

 

b) Nordisk Kennel Union (NKU) 
Inget fanns att rapportera. 
 
 

c) Centralstyrelsen (CS) 
Protokoll fanns från CS möte den 27 april och 16 - 17 juni 2016. 
Protokollen lades till handlingarna utan vidare kommentarer. 
 
Protokollsutdrag från CS möte den 16 – 17 juni 2016 
§ 70 SKK/DK,  

a) Information från årets preparandkurs 
CS önskar att DK ser över hela domarutbildningen för att utveckla 
pedagogiken och urvalsprocessen så att den uppfattas som transparant 
och tydlig för alla inblandade. 

 
DK noterade CS önskan och konstaterar att DK ska utse en arbetsgrupp som ska jobba 
med domarutbildningen. 
 

b) Utbildning för blivande allrounddomare 
CS har inget att erinra mot de förslag på personer som DK föreslagit ska 
få utbilda sig till allrounddomare. 
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DK noterade informationen. 
 

c) BIS-domare till Stockholm Hundmässa 
CS beslutade i enlighet med Arbetsgruppen för val av domare till 
Stockholm Hundmässas förslag på BIS-domare för 2018 och 2019. 

 
DK noterade informationen. 
 
 
d) Utställningskommittén (UtstK) 
Protokoll fanns från UtstKs möte den 24 maj 2016. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentarer. 
 
e) Kommittén för Hundars Mentalitet (KHM) 
Protokoll fanns från KHMs möte den 24 maj 2016. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentarer. 
 
 
f) Arbetsgruppen för Standardfrågor (AG-Standard) 
Protokoll fanns från AG-Standards möte den 22 juni 2016. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentarer. 
 
 

§79 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 
 
 

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

DK beslutade att §72 b och §73 d inte får offentliggöras innan protokollet har justerats. 
 
 

§81 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
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Justeras 
 
 
 
Mats Stenmark   Johan Andersson 
 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


