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Plats för eventuell annons

1. En auktoriserad domare har en fram-
skjuten förtroendepost inom Svenska Ken-
nelklubben. Domarens objektivitet får inte 
kunna ifrågasättas. Skulle det bli uppenbart 
att domaren brister i dessa för domarvärvet 
grundläggande egenskaper eller om hans/
hennes allmänna moraluppfattning kan 
anses klandervärd, bör domarens fortsatta 
auktorisation omedelbart omprövas av an-
svarig specialklubb.

2. Domare får inte döma hund som han/
hon under de senaste sex månaderna ägt, 
tränat, vårdat eller fört vid prov, tävling, 
beskrivning eller utställning.

3. Domare får inte bedöma hund som ägs 
av någon i domarens hushåll.

4. När en domare för en hund på prov, 
tävling eller beskrivning, bör han/hon vara 
ytterst noga med att inte till andra deltagare 
uttala sig om någon av hundarna i samma 
tävlan.

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

6. Det är viktigt att svenska domare i sin 
verksamhet och sitt uppträdande gynnar för-
troendet för en seriöst bedriven hundsport. I 
enlighet med detta förhållningssätt anmodas 
samtliga svenska domare, oavsett kategori, att 
följa ’FCI Regulations for Show Judges’.

Av dokumentet framgår att det inte är 
accepterat att en domare dömer eller på 
andra sätt deltar i kynologisk verksamhet, 
till exempel inofficiella prov och tävlingar, 
som arrangeras av klubb eller förening som 
inte är ansluten till SKK eller annan erkänd 
utländsk kennelklubb. Detsamma gäller 
även för person under utbildning.

Domaretiska regler 
för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare 

inom SKK-organisationen

Dessa regler är tillämpliga för samtliga prov-/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen.

Svensk prov-/tävlingsdomare samt beskrivare ska vara medlem i SKK-organisationen (läns-, special- eller rasklubb).

Prov-/tävlingsdomare samt beskrivare benämns nedan som domare.
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Disciplinära åtgärder

 

Ansvaret för beslut i disciplinära frågor vad 
avser domare åvilar den specialklubb som 
utfärdat auktorisationen.

Domare har att följa 

•	 SKKs Allmänna regler
•	 SKKs domaretiska regler för prov-/tävlings-

domare samt beskrivare
•	Regelverk för respektive form av prov, tävling 

eller beskrivning
•	Av ansvarig specialklubb utfärdade anvis-

ningar, policy och dylikt.
Domare som bryter mot dessa regler och 
anvisningar eller handlar på sätt som är 
ägnat att skada eller motverka SKKs och/
eller medlemsorganisationernas mål och 
verksamhet eller skada medlemmarnas el-
ler allmänhetens förtroende för SKK, eller 
dess medlemsorganisationer, kan av ansvarig 
specialklubb tilldelas disciplinär åtgärd.

Disciplinära åtgärder
1. Skriftlig erinran

2. Skriftlig varning

3. Avstängning 6 – 24 mån  
 (intervall  6 månader)

4. Avauktorisation

Muntliga påpekanden till en domare 
kan också ske från den styrelse, eller den 
delegerade kommitté, som har utfärdat 
auktorisationen.

Erinran 
Är den lindrigaste påföljden och innebär ett 
skriftligt påpekande av det fel som begåtts, 
samt en anmodan till den felande att för 
framtiden rätta sig efter gällande regler.

Varning
Är ett allvarligt påpekande om att gällande 
regler inte följts, eller att domare vid tidigare 
tillfälle tilldelats erinran.

Avstängning 
Kan tillgripas under en utredning, eller att 
förseelsen anses som så allvarlig att förtroen-
det för domaren tillfälligtvis skadats, eller att 
domare vid tidigare tillfälle tilldelats varning. 
Avstängning kan ske från 6 månader och upp 
till 24 månader.

När beslut om avstängning verkställs kan 
en karenstid på upp till 30 dagar övervä-
gas, med hänsyn tagen till berörd domares 
ingångna avtal.

Prov-/tävlingsdomare samt beskrivare benämns nedan som domare.
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Avauktorisation 
Innebär att domaren grovt har åsidosatt 
regelverket och/eller visat bristande om-
döme eller skadat allmänhetens förtroende 
för SKK eller dess medlemsorganisationer.

Tillämpning
Återfall bör normalt ses som försvårande. 
Tidigare förseelser som ligger 2-5 år tillbaka 
i tiden bör inte beaktas.

Allmänt
Noggrannhet, medmänsklighet och rätts-
känsla måste prägla arbetet med bestraff-
ningsåtgärder. Grundläggande regel bör vara 
att alltid hellre fria än fälla i tveksamma fall.

Frågan om disciplinär åtgärd tas upp av den 
specialklubb som har utfärdat auktorisatio-
nen, efter anmälan från SKKs Disciplin-
nämnd, SKK Centralstyrelse, SKKs centrala 
kommittéer, läns-, ras- eller specialklubb, 
utländska kennelklubbar eller av medlem 
inom SKK-organisationen.

En domare som påförts en disciplinär åtgärd 
kan alltid överklaga beslutet till ansvarig 
central SKK kommitté.

En avstängd domare får inte tjänstgöra på 
prov, tävling eller beskrivning oavsett om 
de stambokförs eller inte.

Honnörsdomare
Specialklubb kan besluta om att införa 
kategorin Honnörsdomare i enlighet med 
nedanstående kriterier.

En domare som så önskar kan, när han/hon 
drar sig tillbaka från aktivt domararbete, 
anhålla hos ansvarig specialklubb om status 
som Honnörsdomare, vilket innebär att man 
liksom förut erhåller information med mer 
från klubben, kan deltaga i domarkonferen-
ser och liknande, åtar sig handledaruppdrag 
och inviteras att medverka i arrangemang 
där hans/hennes kunskaper och erfarenheter 
får tagas tillvara. 

Specialklubben kan om situationen så 
påkallar ta initiativet till och erbjuda en 
enskild domare övergång till status som 
Honnörsdomare.
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Domares hälsa

Ohälsa av olika slag kan tillfälligt eller 
bestående omöjliggöra att en person kan 
genomföra domaruppdrag i enlighet med 
de krav som framgår av respektive form av 
prov, tävling eller beskrivnings regler och 
anvisningar.

Sjukdom eller åldrande kan också påverka 
en människas personliga insikt angående 
egen minskande eller försvunnen kapacitet.

Prov-, tävlings- och beskrivningsverksam-
hetens mål kan endast uppfyllas om be-
dömningen av anmälda hundar genomförs 
på ett fullgott vis. En domare förväntas 
avböja eller avsäga sig uppdrag som denne 
av hälsoskäl inte är förmögen att genomföra. 
Ansvarig speciaklubb kan finna det befogat 
att tillfälligt eller för gott behöva återkalla en 
domares auktorisation, om denne inte kan 
genomföra domaruppdrag och själv inte 
är förmögen att värdera sin egen situation. 
Arrangörer måste vid inbjudan av domare 
förvissa sig om att bedömningen av hun-
darna kommer att kunna ske på ett fullgott 
vis. Det är arrangören som är ansvarig inför 
deltagarna för kvaliteten av den bedömning 
domaren gör och som deltagarna genom sin 
anmälan ”köper”. 

Målsättningen och de ekonomiska för-
utsättningarna för prov-, tävlings- och 
beskrivningsverksamheten gör att det inte 

kan hävdas av den enskilde att det är en 
rättighet att få utbilda sig till domare eller 
fortsätta en domargärning, om omstän-
digheterna är/blir sådana att uppgiften att 
döma anmälda hundar inte kan genomföras 
på ett fullgott sätt.

Situationerna kring dessa förhållanden kan 
givetvis bli mycket grannlaga och i enskilda 
fall kan det bli påkallat att närmare utreda 
en domares möjlighet att genomföra ett 
uppdrag. Det är i första hand ansvarig 
specialklubb som ska ta ansvaret för genom-
förandet av en sådan bedömning även om 
den kan initieras av andra än specialklubben. 

En person med väsentlig(a) funktions-
inskränkning(ar) och som är beroende av 
assistans och/eller närvaro av olika former 
av medicinskt tekniska hjälpmedel inte 
obetingat och självklart kan anses kapabel 
att genomföra ett domaruppdrag på det 
sätt som krävs.

De tre parterna ska beakta:
Domare ska avstå från uppdrag som denne 
inte kan genomföra på ett tillfredsställande 
sätt. 

Arrangör måste försäkra sig om att inbjuden 
domare är förmögen att praktiskt genomföra 
uppdraget. Arrangören är formellt ansvarig 
för att provets, tävlingens alternativt beskriv-
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ningens målsättning uppfylls och att delta-
garna erhåller den kvalitet i bedömningen 
de betalar för.

Specialklubben har ett övergripande ansvar, 
och kan i enskilda fall behöva tillfälligt eller 
för gott återkalla en domares auktorisation 
om han/hon inte bedöms ha tillräcklig 
kapacitet. Detta gäller också den enskildes 
möjlighet att få genomgå domarutbild-
ning. 

Vilande auktorisation
Begreppet ”vilande auktorisation” avser 
domare, som på grund av ohälsa eller an-
nan orsak bedöms tillfälligtvis inte kunna 
fullgöra sitt domaruppdrag på ett tillfreds-
ställande sätt.

Begreppet ”vilande auktorisation” kan aldrig 
användas som disciplinär åtgärd.

Utöver dessa av SKK utfärdade domaretiska regler, som är  
gemensamma för alla prov-/tävlingsdomare samt beskrivare,  

kan ansvarig specialklubb utfärda kompletterande regler  
och anvisningar som rör klubbens auktoriserade domare.
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