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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté tisdag 
2017-09-12. 
 
 

Närvarande ledamöter: 

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

Adjungerade SKKs kansli:  

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

Anmält förhinder: 

Carin Åkesson 

Protokoll 

Johanna Anderkrans 
 
 

§64 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och dagens möte förklarades öppnat. Vid 
lunch kommer en rundvandring på SKKs nya kontor att göras. 
 
 
För att hedra minnet av honnörsdomaren Christer Jernhake hölls en tyst minut. 
 
 

§65 Val av justeringspersoner 

Johan Andersson valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
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§67 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§68 Föregående protokoll 

DKs protokoll nr 3-2017 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§69 Resultatrapport 

Resultatrapporten för juli 2017 granskades och lades därefter till handlingarna. 

 

§70 Kennelfullmäktige 

Ordföranden informerade från CS angående de motioner till KF som berör DK. 

 

DK noterade informationen. 

 

§71 Domarkonferenser 

a)  Ansökan domarkonferens 2020 

Som underlag för beslut om domarkonferenser 2020 fanns en lista över vilka raser som 
haft/ska ha exteriördomarkonferens mellan åren 1994 – 2019. 

Ansökan om att få arrangera bidragsberättigad exteriördomarkonferens 2020 fanns 
från nio specialklubbar, där några ansöker om gemensamt arrangemang. 

 

DK beslutade att;  

➔ bevilja Svenska Terrierklubbens (SvTeK) ansökan om att arrangera 
bidragsberättigad exteriördomarkonferens den 20-21 november 2020. 

Följande raser kommer att behandlas under konferensen: 

- american staffordshire terrier 
- staffordshirebullterrier 
- bull/-miniatyrbullterrier 
- norfolkterrier 
- norwichterrier 
- sealyhamterrier 
- tysk jaktterrier 
- english toy terrier 
- manchesterterrier 
- bedlingtonterrier 
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➔ bevilja Svenska Spets- och Urhundklubbens (SSUK) ansökan om att arrangera 
bidragsberättigad exteriördomarkonferens två halvdagar den 17-18 oktober 
2020, halvt bidrag max 50 000. 

Följande raser kommer att behandlas under konferensen: 

- akita 
- american akita 
- basenji 
- shiba 
- norsk buhund 
- norsk lundehund 
- japansk spets 
- volpino italiano. 

 

➔ bevilja Svenska Taxklubbens (SvTK) ansökan om att arrangera bidragsberättigad 
exteriördomarkonferens den 22 februari 2020, halvt bidrag max 50 000. 

Följande raser kommer att behandlas under konferensen: 

- tax, samtliga varianter 

 

➔ bordlägga Svenska Bergs- och Herdehundsklubben (SBHK), Svenska Grand 
Danois klubben (SGDK), Svenska Leonbergerklubben (SLBK), Svenska 
Newfoundlandshundklubben (SNK), Svenska Landseerklubbens (SvLK) ansökan. 

 

Uppdrogs till sekreteraren att kontakta klubbarna angående konferensens upplägg. 
Beslut beträffande deras ansökningar kommer att tas på DKs möte den 26 oktober 
2017. 

 

➔ bordlägga Svenska Brukshundklubbens (SBK) ansökan. 

 

Upptogs till sekreteraren att kontakta klubben angående konferensens upplägg samt 
datum. Beslut beträffande deras ansökningar kommer att tas på DKs möte den 26 
oktober 2017. 

 

Uppdrogs till resursgruppen att utse kontaktpersoner för samtliga planerade 
exteriördomarkonferenser 2020. 
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Arbetsgruppen för SRD ska tillfrågas för att ta fram granskare åt de SRD berörda 
raserna. Team sätts ihop på DKs nästa möte 5-2017. 

 

b) För kännedom fanns inbjudan till domarkonferens Tyska Taxklubben.  

Kjell Lindström återgav vad som tagits upp på Tyska Taxklubbens domarkonferens.  

 

DK tackar för rapporten. 

 

c) Nina Karlsdotter meddelade att hon som DKs ansvarige för mini-domarkonferensen 
för shar pei har utfört sitt uppdrag att kontakta klubben. Arbetet kring detta fortgår. 

 

§72 Domarfrågor 

a) Domares uppdrag, bedömning och uppträdande 
- En skrivelse fanns från en utställare vid Östergötlands Kennelklubbs utställning 

den 4 juni 2017 rörande en utställare, som även är domare, angående dennes 
uppträdande i ringen. 

 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande. Därefter lades skrivelsen till 
handlingarna utan åtgärd. 

 
- En skrivelse fanns från en utställare vid Gotlands Kennelklubbs utställning 6 

augusti 2017 beträffande en utländsk domares hantering av hundarna. 
  
DK tog del av skrivelsen samt ringsekreterarnas yttrande. DK beklagar att 
utställaren upplevt situationen som beskrivet. Därefter lades skrivelsen till 
handlingarna utan åtgärd. 
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- En skrivelse fanns från bestyrelsen på Västra Kennelklubbens utställning 26 
augusti 2017 rörande en domare som under avbruten bedömning hjälpt annan 
utställare. 

 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande. DK konstaterar att det är 
högst olämpligt för en domare att avbryta sin bedömning för att hjälpa annan 
utställare. DK gjorde en samlad bedömning av ett flertal händelser, som 
inkommit under längre tid, som ifrågasätter domarens uppförande och därför 
föreslås ett personligt samtal. Uppdrogs till centralstyrelsens presidium att 
kontakta berörd domare. 
 

b) Domares återbud till uppdrag 
För kännedom fanns information från Göran Bodegård beträffande ett antal återbud 
till domaruppdrag på grund av hälsoskäl. 

DK noterade informationen. 
 
c) Bestyrelserapporter 
Fanns bestyrelserapporter från länsklubbarnas utställningar mellan 3 maj och 3 
september 2017 för eventuella åtgärder. 

Östergötlands Kennelklubb - Norrköping - 3-5 juni  
Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av DK. 

Dalarnas Kennelklubb - Leksand - 10-11 juni  
Notering i bestyrelserapporten fanns angående två domaravhopp samt sent 
domarbyte efter kommunikation med engelska kennelklubben. 

DK diskuterade noteringarna i bestyrelserapporten och påpekar att det är arrangörens 
ansvar att kontrollera domares auktorisation även vid sena domarändringar.  

Norra Älvsborgs Kennelklubb - Vänersborg - 10-11 juni 

Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av DK. 

Västerbottens Kennelklubb - Vännäs - 17-18 juni 

Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av DK. 
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Hallands Kennelklubb - Tvååker -  7-8 juli 

Notering i bestyrelserapporten fanns där två ringsekreterare berättat om att en 
examinator försökt få en domare, som också skulle vara examinator, att skynda på sin 
bedömning.  

DK diskuterade noteringen i bestyrelserapporten och påpekar att det är oacceptabelt 
att försöka påverka bedömning, final eller annan examination på grund av 
examination. Själva utställningen går alltid i första hand. 

Hälsinglands Kennelklubb - Alfta - 8-9 juli  

Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av DK. 

Wästmanlands Kennelklubb - Köping - 22-23 juli 

Notering i bestyrelserapporten fanns där det framkom att ett flertal domare inte 
infann sig på SRD genomgången. 

DK diskuterade noteringen i bestyrelserapporten och påpekar att de genomgångar för 
domare arrangören håller ska man infinna sig på som domare. 

Värmlands Kennelklubb - Ransäter - 29-30 juli  

Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av DK. 

Gotlands Kennelklubb - Visby - 5-6 augusti  

Notering i bestyrelserapport samt skrivelse från klubbens styrelse förklarade att en 
domare avbrutit sin bedömning för att invänta domarelev. 

DK diskuterade noteringen, skrivelsen samt domarens yttrande. DK påpekar att 
utställningen alltid går i första hand, ordinarie bedömning och final får inte påverkas av 
elev eller aspirant tjänstgöringar.  

Blekinge Kennelklubb - Ronneby - 12-13 augusti 

Notering i bestyrelserapporten fanns angående en domares agerande under 
bedömning. Domaren uppfattas ha tagit hjälp av annan person för att genomföra 
bedömningen. 

DK diskuterade noteringen i bestyrelserapporten och påpekar att det inte är tillåtet att 
en annan person befinner sig i ringen samt att domaren ska utföra bedömningen 
självständigt. Den nationella kennelklubben som domaren tillhör kommer informeras 
om händelsen. 

Örebro Läns Kennelklubb - Askersund - 12-13 augusti  
Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av DK. 
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Östergötlands Kennelklubb - Norrköping - 19-20 augusti  
Notering i bestyrelserapporten fanns angående två utställare som ville lämna in 
protest utan grund. 

 
DK noterar att bestyrelsen har hanterat ärendet på ett bra sätt. 

Södermanlands Kennelklubb - Eskilstuna - 19-20 augusti 
Notering i bestyrelserapporten fanns angående klagomål på anslag om domaraspirant. 

DK noterar att bestyrelsen har hanterat ärendet på ett bra sätt. 

Västra Kennelklubben - Ljungskile - 26-27 augusti  
Notering i bestyrelserapporten fanns angående en domare som under avbruten 
bedömning hjälpt annan utställare. 

DK diskuterade noteringen i bestyrelserapporten och påpekar att det är högst 
olämpligt att under pågående bedömning engagera sig i andra hundars resultat. För att 
se vidare hantering av ärendet se § 72 a). 

Stockholms Kennelklubb - Märsta - 27 augusti  

Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av DK. 

Småland-Ölands Kennelklubb - Öland - 2-3 september 

Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av DK. 

 

§73 Ansökningar 

a) Gruppallaroundauktorisation 
Ansökan fanns från Åsa Fröding beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 9. 
 
DK beslutade att avslå ansökan.  
 
Ansökan fanns från Anne-Chaterine Edoff beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 5. 
 
DK beslutade att avslå ansökan.  
 
Ansökan fanns från Åke Cronander beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 
5. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
Ansökan fanns från Carina Östman beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 
8. 
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DK beslutade att avslå ansökan. 
 
Ansökan fanns från Mikael Nilsson beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 9. 
 
DK beslutade att avslå ansökan.  
 
b) Följdauktorisation 

Ansökan fanns från Sjoerd Jobse beträffande följdauktorisation för raserna american 
water spaniel och wetterhoun.  

 

DK beslutade att avslå ansökan angående american water spaniel. 
DK beslutade att bevilja ansökan angående wetterhoun.  

 

Ansökan fanns från Åke Cronander beträffande följdauktorisation för raserna eurasier, 
hokkaido, gascon sanintongeois, aregois, bleu de gascoge, briquet griffon vendeen och 
seguigio italiano. 

 

DK beslutade att avslå ansökan angående eurasier, gascon sanintongeois, aregois, blue 
de gascogne, briquet griffon vendeen och seguigio italiano.  
DK beslutade dock att på raserna gascon sanintongeois, aregois, blue de gascogne, 
briquet griffon vendeen och seguigio italiano godkänna elevtjänstgöringen grundat på 
bifogad information. 
DK beslutade att bevilja ansökan angående hokkaido. 
 
c) Honnörsdomare 
Ansökan fanns från Elisabeth Rennerfelt beträffande honnörsdomarskap. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. DK uttalar varmt tack för Elisabeth Rennerfelts 
mångåriga väl utförda domargärning och välkomnar henne som Honnörsdomare. 
Elisabeth kommer att bjudas in till Stockholm Hundmässa för att avtackas. 
 
Ansökan fanns från Inger Boström beträffande honnörsdomarskap. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. DK uttalar varmt tack för Inger Boströms mångåriga 
väl utförda domargärning och välkomnar henne som Honnörsdomare. 
Inger kommer att bjudas in till Stockholm Hundmässa för att avtackas. 
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§74 Raskompendier 

DK diskuterade arbetet med raskompendium och var enade kring att strävan ska vara 
att klubbarna ska få snabb återkoppling på inskickat kompendium med målsättningen 
att granskarna lämnar sina synpunkter inom 4 veckor.  

 

a) Lista över raskompendier 

Meddelades att raskompendium för komodor, mudi, pumi, puli, släthårig foxterrier, 
strävhårig foxterrier, yorkshireterrier, kerry blue terrier, dandie dinmont terrier, irish 
glen of Imaal terrier, airedaleterrier och bearded collie är godkända och därmed kan 
bidraget om 3 000 kr betalas ut till klubbarna. 

 

Uppdrag till AG SRD är att utse en granskare av raskompendiet för blodhund. 

 

§75 SRD 

Inga ärenden fanns. 

 

§76 Övriga skrivelser 

a) Skrivelse från en domare och två ringsekreterare beträffande § 60 d DK möte nr 
3-2017 

Efter gemensam diskussion med Utsällningskommittén har det vid en samlad 
bedömning av underlaget beslutats att DKs tidigare bedömning kvarstår. 

DK konstaterar vidare att man som exteriördomare har högre krav på sitt uppförande, 
och påminner om punkt 8 i Domaretiska regler. 

“Mot en domarkollega ska en domare alltid uppträda korrekt och respektfullt och får 
inte tala nedsättande om en kollega, även om domaren är oense med sin kollega om 

bedömningen.” - s. 30 Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler 

 

b) Skrivelse från medlem rubricerad “angående händelse med utmagrade hundar i 
Ryssland” 

DK diskuterade de frågor som ställts; tänkbarheten att dessa domare kan döma på 
svenska utställningar, hur SKK ser på denna utveckling och vad som konkret görs för att 
detta inte ska kunna hända i Sverige.  

DK konstaterar att SKKs syn är så som förklarats i uttalandet på hemsidan (SKK 
reagerar på mager sloughi). Informerar vidare att om dessa domare bjuds in till 
Svenska utställningar kommer detta passera och diskuteras centralt i SKK.  
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DK konstaterar även att ingen trend påvisat att sådan bedömning ökar och därför är 
ingen ytterligare åtgärd gjord. Däremot är det allas ansvar att uppmärksamma 
bestyrelsen om en undernärd hund ses på en utställning. 

 

c) Skrivelse från Kurt Nilsson angående krav på närvaro vid vildsvinsprov i 
utbildningsplan för gruppallroundutbildning grupp 6. 

Reglerna för utbildning av exteriördomare säger att för ras där provmerit krävs för SE 
UCh så ska domaren ha närvaro vid berört prov. DK meddelar att vid eventuella 
framtida revidering av reglerna kan DK ha synpunkterna i åtanke. 

“2.5 Närvarokrav för exteriördomare som önskar utöka sitt rasregister med bruks-, 
jakt- eller vallhundar  

Närvarokravet gäller för ras där provmerit krävs för erhållande av SE UCh.” - s. 14 
Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare 

 

§77 Arbetsgrupper 

a) Arbetsgruppen för "Utformning av innehållet i distansutbildningar för 
exteriördomare" 

Johan Andersson presenterade arbetet som gjorts. Ett första brev har skickats 
till klubbar, Kurt Nilsson tillsammans med Eva Nielsen kommer behandla 
materialet som kommer in från dessa klubbar. 
Arbetsgruppen fick i uppdrag att formulera ett brev som ska gå ut till samtliga 
specialklubbar där man efterlyser befintligt utbildningsmaterial som kan vara 
användbart i domarutbildningen.  

b) Arbetsgruppen för "Traditionella exteriördomarkonferenser" 

Kjell Lindström rapporterade om det löpande arbetet med arbetsgruppens 
kontakter.  
 
DK beslutade att byta namn på arbetsgruppen till ‘Resursgrupp för 
exteriördomarkonferenser’. 
 
Uppdrogs till arbetsgruppen att planera inför mötet med vattenhundklubbarna 
i oktober.  
 

c) Arbetsgruppen för "Alternativa exteriördomarkonferenser" 

Inget att rapportera. 
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d) Arbetsgruppen för "Generella Domarkonferensen den 24 - 25 februari 2018 

För kännedom fanns minnesanteckningar från arbetsgruppens senaste möte. 

 

DK diskuterade DKs del av konferensen ingående. Samtliga arbetsgrupper ska 
presentera sitt arbete under konferensen. 

 
Karl-Erik Johansson presenterade ett förslag på enkätfrågor. Det uppdrogs till 
arbetsgruppen att revidera dessa frågor och färdigställa enkäten.  

 

e) Arbetsgruppen för "Genomlysning av domarutbildningen" 

Karl-Erik Johansson återgav en del synpunkter som inkommit, arbetet går 
vidare. 

DK noterade informationen. 

 

f) Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare 

Dokumentet “Ny praxis för inbjudan av utländska exteriördomare 2017.” som 
har gått ut till samtliga SKK-klubbar som har rätt att arrangera officiella 
utställningar fanns för kännedom. 

 

§78 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildning 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 1 har kommit från 
Ann-Christin Johansson. 

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

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 7 har kommit från Gunilla 
Skallman. 

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

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 8 har kommit från Sara 
Nordin. 

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

a,1) För kännedom fanns lista över godkända ansökningar om att få genomföra 
utbildning till gruppallrounder. 

 



 

  

SKK/DK nr 4-2017 
2017-09-12 
Sida 12/25 

 
 

 

a,2) Förslag gällande utbildningsform och auktorisation, mastino napoletano. 

På grund av omständigheterna fattas det ett individuellt beslut att detta hör till 
utbildningsplanen för de domare som genomgår gruppallroundutbildning i grupp 2. 
Följande kriterier gäller; bidragets maxbelopp är 800 kr, att de som deltar samåker 
samt att de som deltar blir auktoriserade på rasen först när de får hela gruppen. 

 

b) Allrounddomarutbildning 

FCIs bekräftelse 2017-08-29 samt SKK/CS presidium beslut 2017-07-18 att utnämna 
Eva Nielsen till allrounddomare fanns för kännedom. 

 

c) Preparandkurs 

För kännedom fanns en lista över de som anmält sig till SKKs centrala kurs i anatomi 
och bedömning hösten 2017.  

 

d) Aspirantdomare/examinatorer 

Svenska Brukshundklubben tillsammans med Svenska Collieklubben har inkommit med 
en önskan om att ta bort en examinator för collie. 

DK ser inte tillräckliga skäl för att ta bort domaren och beslutade att avslå begäran. 

 

e) Avslag - Utökning av rasregister 

För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökan om att 

få utöka sitt rasregister. 

 

f) Övrigt 

DK diskuterade en förfrågan som inkommit från Svenska Domarföreningen angående 
möjligheterna att hålla ett seminarium arrangerat i Svenska Domarföreningens regi i 
Spanien den 15-16 september 2018 på spanska nationalraser. Önskan är att göra 
seminariet till ett officiellt arrangemang med elevstatus. 

 

DK beslutade att godkänna förfrågan från SDF. DKs ställer dock kraven att SDF ska 
sända in en redovisning av seminariet. 

 

För kännedom fanns information kring The Kennel Club och Finska kennelklubbens 
samarbete där de ska utforma en domarutbildning. 
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§79 Redovisning av DK/VU 

 

a) VU-beslut sedan DKs möte den 14 juni 2017  

DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 

 

- godkänna genomförd utbildning för Arvid Göransson av grupp 10, 
ansökan om auktorisation kan dock göras först när kriterierna vad gäller 
att ha dömt raserna uppfylls. 

- auktorisera Eva Liljekvist Borg som gruppallrounder för grupp 3. 
- auktorisera Svante Frisk som gruppallrounder för grupp 7. 
- godkänna utbildningsplanen för Charlotta Mellin i grupp 2. 
- godkänna utbildningsplanen för Marie Gadolin i grupp 3. 
- godkänna utbildningsplanen för Mia Sandgren i grupp 3. 
- bevilja Johnny Anderssons ansökan om utbildning till 

gruppallrounddomare för grupp 2. 
- godkänna utbildningsplanen för Johnny Andersson i grupp 2. 
- godkänna utbildningsplanen för Åke Cronander i grupp 6. 
- godkänna utbildningsplanen för Gina Ekström Persson i grupp 2. 
- godkänna genomförd utbildning för Lars Widén av grupp 8, ansökan om 

auktorisation kan dock göras först när kriterierna vad gäller att ha dömt 
raserna uppfylls. 

- auktorisera Eva Nielsen som gruppallrounder för grupp 2. 
- föreslå till SKK/CS (Presidiet) att Eva Nielsen ska bli auktoriserad 

allrounddomare. 
- ge dispens till Yvonne Brink alternativt Martin Johansson att döma 

bouvier des ardennes vid Kramfors Brukshundklubbs officiella 
utställning 29 oktober 2017, trots att auktorisation saknas för rasen. 

- godkänna genomförd utbildning för Åsa Fröding av grupp 9, ansökan om 
auktorisation kan dock göras först när kriterierna vad gäller att ha dömt 
raserna uppfylls. 

- tillstyrka Ann-Christin Johanssons ansökan om att utöka sitt rasregister 
med mastino napoletano, kan därmed genomföra elev- och 
aspiranttjänstgöring i ringen alternativt examination enligt gällande 
regler. 

- tillstyrker Åsa Frödings ansökan om att utöka sitt rasregister med 
barbet, kan därmed genomföra elev- och aspiranttjänstgöring i ringen 
alternativt examination enligt gällande regler. 

- ge dispens till Åke Cronander att döma eurasier och hokkaido vid 
Gruppo Cinofilo Aquilano Gran Sassos utställning i l´Aquila Italien 30 juli 
2017, trots att auktorisation saknas för rasen. 
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- godkänna genomförd utbildning för Jens Myrman av grupp 5 med 
tillägget att jaktnärvaro ska fullgöras, ansökan om auktorisation kan 
dock göras först när kriterierna vad gäller att ha dömt raserna uppfylls. 

- auktorisera Eva Liljekvist Borg som gruppallrounder för grupp 6. 
- auktorisera Svante Frisk som gruppallrounder för grupp 5 och 6. 
- ge dispens till Petra Junehall att döma boerboel, ras som inte är erkänd 

av SKK, vid Buckhorn Valley Kennel Club utställning i USA 20-29 oktober 
2017. 

- auktorisera Eva Liljekvist Borg som gruppallrounder för grupp 5. 
- godkänna genomförd utbildning för Carina Östman av grupp 8, ansökan 

om auktorisation togs upp på mötet. Se § 73. 
- godkänna genomförd utbildning för Jahn Stääv av grupp 9, ansökan om 

auktorisation kan dock göras först när kriterierna vad gäller att ha dömt 
raserna uppfylls. 

- auktorisera Eva Nielsen som gruppallrounder för grupp 1. 
- godkänna genomförd utbildning för Mats Jonsson av grupp 5, ansökan 

om auktorisation kan dock göras först när kriterierna vad gäller att ha 
dömt raserna uppfylls. 

 

b) Redovisning av auktorisationer  

Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Johan Andersson pomeranian 
 
Johnny Andersson bullterrier / miniatyrbullterrier 
 
Vibeke L Andersson grosser münsterländer 

kleiner münsterländer 
strävhårig vorsteh 

 
Anna Lena Angeria finsk lapphund 

norsk älghund, svart 
västsibirisk lajka 
chinese crested dog 

 
Marie Callert sankt bernhardshund (korth + långh) 
 
Samuel Carlid bichon frisé 
 
Carina Ekwall faraohund 

magyar agar 
sloughi 
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Nicklas Eriksson engelsk springer spaniel 
 
Thomas Eriksson american foxhound 

russkaja gontjaja 
 
Svante Frisk xoloitzcuintle (liten/mellan/stor) 

blodhund 
kleiner münsterländer 

 
Åsa Fröding dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit) 
 
Morgan Granander english toy terrier 
 
Catharina Hasselgren dandie dinmont terrier 

norfolkterrier 
 
Martin Johansson chodský pes 

kuvasz 
pomeranian 
svensk lapphund 

 
Mats Jonsson akita 

american akita 
basenji 

 
John-John Johnsson dogue de bordeaux 
 
Petra Junehall barbet 
 
Camilla Karlsson engelsk setter 

gordonsetter 
pointer 
irländsk röd setter 
lagotto romagnolo 

 
Jeanett Lemmeke rysk svart terrier 

tibetansk spaniel 
 
Eva Liljekvist Borg rysk europeisk lajka 

västsibirisk lajka 
hälleforshund 
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Charlotta Mellin bichon frisé 
dogo canario 
dogue de bordeaux 
kavkazskaja ovtjarka 

 
Lisa Molin yorkshireterrier 

isländsk fårhund 
löwchen 

 
Eva Nielsen australian cattledog 

bouvier des flandres 
old english sheepdog 
shar pei 
ungersk vizsla (korth + strävh) 

 
Fredrik Nilsson bichon frisé 

bichon havanais 
 
Mikael Nilsson norsk buhund 
 
Sara Nordin mops 
 
Gunnar Norlin jämthund 
 
Bo Paulsson rysk europeisk lajka 

basset artésien normand 
basset fauve de bretagne 
grand basset griffon vendéen 
petit basset griffon vendéen 
basset hound 
beagle 
 

Patric Ragnarson shetland sheepdog 
pudel (toy/dvärg/mellan/stor) 

 
Lena Rollmar amerikansk cocker spaniel 

clumber spaniel 
 
Karin Sjöholm Östlund kavkazskaja ovtjarka 

pinscher 
japansk spets  
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Gunilla Skallman bracco italiano 
breton 
stabijhoun 
nederlandse kooikerhondje 

 
Sonny Ström tibetansk mastiff 

shih tzu 
 
Anna Törnlöv kuvasz 
 
Anna Uthorn australian shepherd 

basenji 
russkiy toy (släth + långh) 
shih tzu 

 
Monica Vikner Stafberg lhasa apso 

tibetansk terrier 
basset fauve de bretagne 

 
Cathrin L Westin grand danois 

riesenschnauzer (p/s + sv) 
king charles spaniel 

 
Lars Widén chesapeake bay retriever 

field spaniel 
labrador retriever 
sussex spaniel 

 
Maritha Östlund Holmsten field spaniel 

labrador retriever 
nova scotia duck tolling retriever 
 

 

 
Auktorisationer genom examination;  
 
Gunilla Albrigtsen löwchen 
 
Johan Andersson affenpinscher 
 
Johnny Andersson dansk-svensk gårdshund 
 
Bengt-Åke Bogren beagle 
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Åke Cronander jack russell terrier 

skotsk terrier 
west highland white terrier 

 
Svante Frisk basenji 

japansk spets 
ungersk vizsla (korth + strävh) 
beagle 
norsk lundehund 

 
Åsa Fröding pekingese 

affenpinscher 
 
Magnus Hagstedt tibetansk spaniel 

tibetansk terrier 
 
Petra Högberg korthårig vorsteh 
 
Sjoerd Jobse nederlandse kooikerhondje 
 
Petra Junehall wachtelhund 
 
Ann-Christin Johansson puli 

schipperke 
pyrenéerhund 
welsh corgi cardigan 
welsh corgi Pembroke 
rhodesian ridgeback 

 
Charlotte Laning Vrethammar old english sheepdog 

polski owczarek nizinny 
 
Jeanett Lemmeke bearded collie 
 
Eva Liljekvist Borg airedaleterrier 

skotsk terrier 
japansk spets 
norsk lundehund 
svensk vit älghund 

 
Karin Linde Klerholm tibetansk spaniel 
 



 

  

SKK/DK nr 4-2017 
2017-09-12 
Sida 19/25 

 
 

 

Aina Lundmark berner sennenhund 
 
Lisa Molin schapendoes 
 
Jens Myrman tysk spets / klein-, mittel- & grosspitz 
 
Eva Nielsen gordonsetter 
 
Joakim Ohlsson affenpinscher 

schnauzer (p/s + sv) 
 
Barbara Ruth Smith irish softcoated wheaten terrier 
 
Sonny Ström puli 

pumi 
welsh corgi pembroke 
rottweiler 
lhasa apso 
tibetansk terrier 

 
Jahn Stääv bostonterrier 

japanese chin 
pekingese 
pudel (toy/dvärg/mellan/stor) 

 
Jan Törnblom flatcoated retriever 
 
Anna Uthorn chihuahua (korth + långh) 

schapendoes 
schipperke 

 
Maritha Östlund Holmsten curly coated retriever 

engelsk springer spaniel 
welsh springer spaniel 

 
Carina Östman irländsk vattenspaniel 
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Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Agneta Doverholt galgo espanol 
 
Carina Johansson bolognese 

lhasa apso 
 
Lena Persson lhasa apso 
 

Jill Rhodin engelsk springer spaniel 

 

 

§80 Ledamöternas uppdrag 

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs:  
 
 
Nr 1/2017 
§ 12 d Lägga in förslagen från SDF betr kostnadsfördelning mellan SDF och DK i  

ramarna för genomföranden av Rasseminarium i regi av SDF. 
 
Nina Karlsdotter informerade att förslag från SDF är infört. 
 

Nr 3/2017 
§ 48 Kontakta den avtalsanslutna rasklubben för shar pei om att hålla

minikonferens för rasen vid My Dog i januari 2019 (istället för den 
inställda 23 feb 2018). 

 
Nina Karlsdotter rapporterade att uppdraget är slutfört. 

 
§ 48 Kontakta Västra KK för att se hur de ställer sig till minikonferens shar pei 

i samband med My Dog 2019. 
§49b Domare som inte haft uppdrag senaste 5 åren - kontakta två domare på 

nytt (Inger Boström + Marie Engström). 
§49d Tillskriva Australian National Kennel Council angående överföring av 

australiske domaren Brett Hamilton till SKK samt om ingen invändning 
finns genomföra överföringen av auktorisationen. 

 
Ulrika Henriksson rapporterade att uppdragen är genomförda. 
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§56 a Kontakta Johnny Andersson gällande frågeställning om 
gruppallroundutbildning grupp 2. 

 
Nina Karlsdotter rapporterade att uppdraget är genomfört. 

 
§61 Inkomma till Ulrika senast 20 juli med minst en punkt vardera till 

gemensamma mötet med UtstK 11-12 sept. 
 

Gemensamma mötet är nu genomfört. 

 

§81 Information från DK & kansli 

a) Ordföranden 
 
Ordföranden rapporterade från 1st International FCI Congress for Show Judges ”It’s all 
about balance” som var den 23 augusti 2017 i Kiev, Ukraina.  
 
DK noterade informationen. 
 
b) Ledamöterna 
 
Inget att rapportera. 
 
c) Tävling- och utbildningschefen 
 
Kjell Svensson informerade om de personalförändringar som skett på avdelningen.  
 
Kjell Svensson informerade även om FCI Cirkulär 50/2016 gällande FCI Judges 
Directory. Alla FCI medlemmar är ombedda att skicka in information om alla domare 
som får döma på internationella utställningar, obligatoriskt från den 1 juli 2017. 
 
Disciplinnämndens beslut 57/2017 fanns för kännedom. 
 
 
DK noterade informationen. 
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d) Sekreteraren 
 
Informerade om reglerna för Nordic Dog Shows. 
 
DK diskuterade behovet av att anpassa ”Regler och anvisningar för exteriördomare 
samt domaretiska regler” i och med Nordic Dog Show, samt behovet av att 
komplettera Guidelines på de olika FCI språken. Uppdrogs till kansliet att se över det 
och genomföra ändringarna. 
 
e) Utbildningsavdelningen 
 
Inget att rapportera. 

 

§82 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från 

a) Federation Cynologique Internationale (FCI) 

För kännedom fanns cirkulär; 

- 40/2017 Indiska Kennelklubben informerar om en domare som blivit avstängd 
sedan 29 april 2017, Mr Partha Sekhar Chatterjee. 

- 41/2017 på begäran av Austalian National Kennel Council Ltd påminner FCI om 
artikel 7 i FCIs stadgar, att FCI accepterar endast en nationell organisation per 
land och från Australien är detta ANKC. 

- 44/2017 protokoll från FCI General Committee meeting i Prag,  10-11 april 
2017. 

- 45/2017 Estlands kennelklubb informerar om att domaren Mrs Vera Smirnova 
är avstängd i tre år, perioden 2017-09-01 - 2020-08-31. 

För kännedom fanns även en lista över alla internationella utställningar fram till 2019. 

b) Nordisk Kennel Union (NKU) 

Inget att rapportera. 

c) Centralstyrelsen (CS) 

Protokoll fanns från CS möte nr 3-2017. 
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Protokollsutdrag från CS möte nr 3-2017, den 7-8 juni 2017 

§ 97 c) Överklagan från arbetsgruppen för vattenhundklubbarna inför generella 
domarkonferensen. Susanne Signell, sammankallande för arbetsgruppen 
för vattenhundklubbarnas exteriördomarkonferens, överklagar CS beslut 
om att minska tiden för deras konferens för raserna, barbet, lagotto, 
perro de agua espagnol och portugisisk vattenhund.  

CS diskuterade överklagan och beslutade enligt följande: Konferensen för 
vattenhundarna erbjuds att starta kl. 08.00 med sluttiden 15.00 den 23 
februari 2018.  

SKK står för den extra kostnad som kan uppstå för en extra övernattning 
för de domare som ska delta på vattenhundskonferensen. 

DK noterade protokollsutdraget och lade det till handlingarna. 
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§ 81 Föregående protokoll nr 2-2017, forts. a) § 40 Samsyn inom organisationen. 
Som ett första led i arbetet med samsyn inom organisationen diskuterade CS ett 
förslag till åtgärder i ett PM avseende hälsoproblem som kan förknippas med en 
brakycefal konstitution från maj 2017 av Ulf Uddman, Pekka Olson och Åke 
Hedhammar. 

- För att öka möjligheten att än mer konkret kunna kommunicera med de 
domare som dömer de aktuella raserna får dessa hundraser från och med 2020 
enbart bedömas av nordiska domare om inte separat dispens lämnats från SKK 
för inbjudan av utomnordisk domare under perioden 2020-2024. Nytt 
ställningstagande sker senast 2022 om perioden ska förlängas. 
 
- Om en domare dömer fler än 25 hundar under en dag av någon av 
ovanstående raser gäller att domaren får döma max 60 hundar den 
dagen. Vid färre hundar av de aktuella raserna gäller regeln 80 
hundar/dag. 
 
- Domare som uppenbart inte följer SKKs anvisningar ska prövas av 
SKK/DK om auktorisationen ska återkallas eller inte för de berörda 
raserna. SKK/DK får i uppdrag att komplettera gällande regelverk i 
denna del. För domare från andra nordiska länder informeras 
respektive kennelklubb om det ställningstagande SKK gör om 
domares fortsatta möjligheter att döma i Sverige. 
 

DK tillsammans med UtstK diskuterade gemensamt hur det ska kommuniceras och 
implementeras. Diskussionerna ledde till ett antal frågor som behöver svar innan 
fortsatt arbete med detta kan fortgå. Uppdrogs till Kjell Svensson att sammanställa 
frågorna som ska lyftas till CS. 

 

Protokollsutdrag från CS möte nr 4-2017, den 10 augusti 2017 

§ 112 a) Protokollsutdrag från DKs protokoll nr 3-2017, § 49 Domarfrågor. Mats 
Stenmark informerade om att SKK/DK föreslår att avauktorisera Elisabeth 
Andrews, Lars-Erik Redlund och Gunilla Åsberg-Godén som 
exteriördomare.  

CS beslutade i enlighet med DKs förslag och tackade domarna för deras 
gärning genom åren. 

DK noterade protokollsutdraget och lade det till handlingarna. 
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§ 127 a) Presidiefrågor. Utnämning av allrounddomare.  

SKKs presidium har beslutat att auktorisera Eva Nielsen som allrounddomare.  

CS beslutade fastställa presidiets beslut. 

DK noterade protokollsutdraget och lade det till handlingarna. 

 

 

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

DK beslutade att § 72 a inte får delges innan protokollet är justerat. 

 

§84 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Johanna Anderkrans 
 
 
 
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. 


