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SKK/SRD-K nr 1/2012 

2012-01-25 

§ 1 - § 20 

 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för särskilda 

domaranvisningar (SRD) den 25 januari 2012. 

 

 

 

 

Närvarande:  

 

Ledamöter: Göran Bodegård (ordförande), Dan Ericsson (t o m § 11), Svante Frisk, Paula 

Sunebring 

  

Adjungerade: Karin Drotz, Kjell Svensson, Ulf Uddman, Åke Hedhammar 

  

Vid protokollet: Karin Drotz 

 

 

 

 

§ 1 Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade ledamöter och adjungerade välkomna till det första mötet i SKKs nya 

SRD-kommitté och uttryckte glädje över att SRD-arbetet nu är så väletablerat. Därefter 

förklarades mötet öppnat.  

 

§ 2 Val av justerare 

 

Svante Frisk utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Dagordning 

 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Förutsättningar för kommitténs arbete 

 

Kommittéledamöterna informerades om allmänna förutsättningar för kommittéarbete inom 

SKK och diskussion fördes kring SRD-kommitténs arbetsformer.   

 

SRD-K beslöt att fortsätta arbeta i dialog med ras- och specialklubbar, med veterinärkåren 

och Agria försäkringsbolag och med målet att utöka kontakterna med domarkåren.  
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§ 5 Aktuell summering av SRD 

 

Förelåg några preliminära data från uppföljningen av SRD. Dessa föredrogs av Göran 

Bodegård.  

Sammanställningen visar bland annat att domare generellt visar stor lojalitet gentemot SRD 

och att delar av utvärderingsblanketten och informationen kring tillämpningen av SRD bör bli 

tydligare särskilt med tanke på utländska domare. Utställningsarrangörers och 

ringsekreterares betydelse är stor när det gäller rutiner för att få genomförandet av SRD att 

fungera.  

Redogjorde Göran Bodegård och Karin Drotz för hur arbetet praktiskt gått till när det gäller 

rutiner och information till länsklubbar. 

Diskuterades domares närvaroplikt vid SRD-genomgångar på länsklubbsutställning och mötet 

konstaterade att om genomgången genomförs tillsammans med annan viktig information blir 

närvaro naturlig för samtliga vid utställningen tjänstgörande domare. Domares olika tider för 

ankomst kan göra att individuell information ibland blir nödvändig.  

 

SRD-K kommer vid länsklubbs- och specialklubbskonferenser att föra en dialog med 

utställningsarrangörerna som komplement till den information som utgår från kansliet. Goda 

exempel bland länsklubbar bör få möjlighet att redogöra för sina erfarenheter vid sådana 

konferenser och på så vis tydliggöra för alla Länsklubbar hur man kan integrera SRD arbetet 

med utställningen. 

 

SRD-K menar att behovet av väl förberedda SRD-genomgångar vid utställning kvarstår. 

Beslöt SRD-K att aktualisera utställningsarrangörernas rutiner och ansvar för genomförandet 

av SRD och att efterfråga tydligare återrapportering om genomförandet från länsklubbar och 

domare till SKKs kansli.  

 

Delegeringsordning SRD-K 

 

§ 6 Kommitténs ansvarsområde:  

SKKs kommitté för att motverka premiering av exteriöra överdrifter i 

utställningsbedömning.  

 

Förelåg utdrag ur delegeringsordningen och FCI circular Show judges code of commitment to 

the welfare of pure bred dogs gällande från och med 2011-01-01. 

FCIs riktlinjer innebär ett nytänkande beträffande domarens uppgift. Domaren ska i sitt 

uppdrag aktivt bidra till god hundhälsa och ansvarsfull hundavel och i detta inte endast 

bedöma ett avelsresultat utan även värdera om hunden utifrån hälso- och sundhetsperspektiv 

kan bidra till en positiv utveckling av rasen. 

 

 

SRD-K påpekar vikten av att denna utvidgade inställning till domares uppdrag genomsyrar 

SKKs domarutbildning och domarkonferenser. Kommittén skulle gärna se att budskapet 

sprids genom det planerade nyhetsbrevet, SKK Newsletter. 

 

Kommittén ansvarar för regelverket Särskilda rasspecifika domaranvisningar SRD, det vill 

säga anvisningar till exteriördomare. I betänkandet över djurskyddslagstiftningen (SOU 

2011:75) finns krav på exteriördomares ansvar beträffande hundars hälsa, vilket indikerar att 

domares lojalitet med SRD-arbetet även i ett framtida perspektiv kommer att få stor betydelse.  
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SRD-K diskuterade de faktiska möjligheterna att bedöma SRD-arbetets påverkan av rasers 

sundhet och hälsa.  

SRD-K menar att utvärderingarna från domare tillsammans med skadestatistik från 

försäkringsbolag och dialogen med rasklubbarna är de viktigaste informationskällorna som 

ger underlag för motivering av rasers listning i SRD. Dessa tre källor speglar kontinuerligt 

och dynamiskt utveckling och förändring. 

 

§ 7  Kommitténs arbetsuppgifter: 

Ansvara för att SRD tillämpas i praktisk handling av exteriördomare för 

att öka deras medvetenhet om konsekvenserna av exteriöra överdrifter. 

 

Förelåg nuvarande utvärderingsblankett och instruktioner till domare som dömer SRD-raser 

vid utställning samt nuvarande kritikblankett med den under senaste året införda platsen för 

SRD-notering. 

Kommittén diskuterade utformningen av utvärderingsblanketten och beslutade att göra vissa 

justeringar. Diskuterades hur domare kan ge förslag till SRD-K angående andra raser som bör 

aktualiseras för SRD. Detta ansåg kommittén kan göras på nuvarande blankett eller vid 

direktkontakt med kommittén. 

 

Kommittén diskuterade möjligheten att göra tillägg i kritikblanketten för att markera de 

riskområden som anges i SRD för respektive ras. Syftet skulle i första hand vara att förbättra 

möjligheterna till kartläggning av exteriöra överdrifter som påverkar sundhet och hälsa. 

Frågan har tidigare behandlats i en arbetsgrupp tillsatt av Utställningskommittén och 

Avelskommittén. Arbetsgruppen har föreslagit en omarbetning av kritikblanketten för detta 

ändamål. 

SRD-K menar att ingen förändring av kritikblanketten i dagsläget bör göras då detta skulle 

innebära en omfattande omarbetning som inte säkert är meningsfull. Ambitionen att kartlägga 

bristerna i SRD-riskområdena hos de 46 listade raserna kan inte tillfredsställas då det är 

tydligt att hundar med brister listade i SRD anmäls i minskande grad till utställningarna. 

 

Den specifika SRD rutan på blanketten används inte på ett konsekvent vis. Dess värde f n 

ligger främst i att alla domare påminns om SRD perspektivet även för raser som inte är listade 

i SRD. Det kan diskuteras om rutan ska behållas.  

Däremot föreslår SRD-K SKKs utställningskommitté att de Disqualified som delas ut på 

grund av osundhet ska signeras och motiveras på samma sätt som de Disqualified som delas 

ut på grund av aggressivitet eller flyktbeteende. Detta skulle skapa en överskådlighet av 

förekomsten av allvarlig osundhet hos utställda hundar oavsett ras och göra hundar med 

sundhetsdiskvalificerande fel identifierbara och möjliggöra bedömning om dessa prissätts 

konsekvent av olika domare. 

SRD-K beslöt att de muntliga SRD-presentationerna i direkt anslutning till länsklubbarnas 

utställningar ska fortgå under 2012 då de är nödvändiga för en korrekt tillämpning av 

domaranvisningarna SRD och viktiga för dialogen med domarkåren.  

 

§ 8 Kommitténs arbetsuppgifter: 

Fortlöpande utvärdera vilka raser som finns listade i SRD och skälen för 

det. 

 

SRD-listning av raser och innehållet i den rasspecifika texten bygger hittills på fem 

grundpelare som med ett undantag* uppdateras kontinuerligt eller med intervall.  

Grundpelarna är: 
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1. De raser som en grupp med 10 allrounddomare listade (december 2006) ansåg ligga i 

riskzonen beträffande exteriöra överdrifter. 

2. Synpunkter från den kontinuerliga dialogen med ras- och specialklubbar. 

3. Materialet från den generella domarkonferensen 2007. 

4. Den uppdaterande skadestatistiken från Agria försäkringsbolag och enkäten* till 

veterinärer med smådjur som specialitet (kommer inte att uppdateras)   

5. De SRD-utvärderingar som exteriördomare från 2009 avgivit vid alla 

länsklubbsutställningar.  

 

Även internationella aspekter bör tas med i bedömningen av rasers hälsa kopplad till exteriör. 

Uppdateringen av vilka raser som skall kunna avföras respektive nya raser som kan bli aktuell 

baserar sig på de fem grundpelarna. Hittills har tiden ansetts alltför kort för att motivera att 

raser tas bort från listan. Det finns ännu inte något väl strukturerat sätt för aktualisering av nya 

SRD-raser.  

Ras- och specialklubbar har sedan SRD-projektets start uppdraget att gå igenom och 

sammanställa domares SRD-utvärderingar och de individuella kritikerna. Domarna har 

instruktionen att kommentera förhållanden som påpekas i SRD och också särskilt framhålla 

när hunden visar sundhet inom dessa riskområden. Klubbarna kan grundligare granska 

domares sätt att använda och följa SRD-anvisningarna än vad SKKs kansli har möjlighet till. 

Klubbarna har också möjlighet att tillvarata det kynologiskt viktiga material av kvalitativ art 

som domare skrivit i utvärderingarna. Klubbarna redovisar sina granskningar en gång årligen. 

 

SRD-K beslöt att fortsätta arbetet med uppdatering av grundpelarna, enligt ovan, inför 

revidering av SRD 2013. SRD-K beslöt att föreslå Svenska Domarföreningen (SDF) ett ökat 

samarbete i form av möten för diskussion kring exteriöra riskområden. 

 

§ 9 Kommiténs arbetsuppgifter: 

Sprida kunskap om erfarenheterna från SRD inom och utanför Sverige till 

tjänstgörande domare. 

Följa den nationella och internationella debatten inom kommitténs 

ansvarsområde och där det finns behov att delta i den. 

Sammanställa andra länders motsvarighet till SRD och utvärdera vilket 

behov det finns i Sverige att beakta dessa bedömningar. 

 

Göran Bodegård redogjorde för pågående internationella diskussionerna beträffande exteriöra 

överdrifter och domares ansvar och framhävde att förhållningssätten är mycket olika när det 

gäller att betrakta domaranvisningar som tvingande regler eller, som inom SKK, som 

bilaterala anvisningar. Principen att ge domarna stort ansvar i sitt fria skön i stället för att 

skapa manualer kring specifik bindning av fel till prissättning är inte generellt omfattad och 

respekterad. Möjligheten för domare att personligen utvärdera och sammanväga de enskilda 

hundarnas kvalitet och brister anses inom SKK som en grundförutsättning för framgång i det 

långsiktiga arbetet med att motverka exteriöra överdrifter. 

 

SRD-K menar att det är önskvärt och självklart att de nordiska länderna etablerar samarbete 

och samsyn i SRD-frågor i likhet med harmoniseringen av ländernas utställningsregler. 

Utbytet av domare är mycket stort inom Norden och skillnaderna mellan ländernas 

hundpopulationer kan inte vara så stort att det kan motivera olikartade förhållningssätt i den 

av FCI påbjudna ökade uppmärksamheten av exteriöra överdrifters destruktiva inflytande.  
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SRD-K beslöt föreslå att frågan om samverkan kring SRD-frågor hänskjuts till Nordisk 

Kennelunions Arbetsutskott och att en nordisk samverkansgrupp tillsätts med förslagsvis två 

representanter per land.  

 

Federation Cynologique International FCI har nyligen tillsatt en arbetsgrupp för SRD-frågor 

som kommer ledas av Kari Järvinen (Finland) och där Renée Willes (ordförande i FCIs 

standardkommitté) ingår. SRD-K beslöt föreslå CS ett initiativ från SKK till ett upprop för 

att kartlägga FCI-länders aktiviteter inom SRD-området. Lämpligen kan detta tas upp i en 

artikel i FCIs newsletter. SRD-K beslöt föreslå CS att kontakt tas med FCIs arbetsgrupp och 

att SKK erbjuder ett aktivt deltagande i arbetet. 

SRD-K beslöt att uppmana svenska domare att vid utlandsuppdrag sprida kunskap om 

Sveriges arbete och också ta med SRD (BSI)-foldern för spridning. 

 

§ 10 Kommitténs arbetsuppgifter: 

Ansvara för att ta fram utbildningsmaterial till stöd för en förändrad 

bedömning av olika exteriöra detaljer. 

 

Förelåg informationsskriften ”Bedömning av hundars andningsförmåga”, som utgör 

instruktioner till exteriördomare angående principer för bedömning av andning. Skriften har 

under 2011 skickats till samtliga domare för kommentarer. 

Åke Hedhammar och Göran Bodegård informerade om den utbildnings-dvd om andning som 

är under framtagande och som kommer att tillställas alla svenska domare under våren.  

SRD-K diskuterade övriga behov av utbildningsmaterial för exteriördomare. 

 

SRD-K enades om att utställningsdomares bedömning av SRD-aspekterna av ögon är ett av 

de mest angeläget områdena för kunskapshöjande insatser. SRD-K uppdrog till Dan Ericsson 

och Paula Sunebring att göra en inventering av material som kan vara användbart vid 

utformandet av domarinstruktioner på detta område.  

 

§ 11 Kommitténs arbetsuppgifter: 

Målsättningen är att SRD på sikt ska kunna avvecklas för att behov inte 

längre finns och då SRD är integrerad i RAS. 

 

SRD-K konstaterade att målsättningen är lovvärd, men att behov av bevakning av 

riskområden troligen kommer att finnas så länge det finns raser som är brakycefaliska 

(plattnosiga), condrodystrofiska (lågställda), molossoida (tunga) och/eller dvärgväxta. 

 

§ 12 Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2011: 

Revidera SRD efter erhållna erfarenheter från bland annat den generella 

domarkonferensen och uppdateringar av Agria Breed Profile 2007−2011. 

 

SRD-K noterade att planering av den generella domarkonferensen 17−18 november 2012 

pågår inom den av CS tillsatta arbetsgruppen och att kommittén kommer att involveras i 

arbetet inför konferensen.  

Summering och sammanfattning av det nu mycket stora materialet från domares utvärderingar 

kommer att utgöra en väsentlig bas för revideringsarbetet liksom uppdaterad hälsostatistik. 

Formuleringarna i SRD dokumentet kommer också att uppdateras och ses över inför 

revideringsarbetet som kommer slutföras efter konferensen.  
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§ 13 Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2011: 

Se till att SRD finns som en prioriterad fråga på samtliga 

exteriördomarkonferenser som sker med stöd från SKK. 

 

SRD-K menar att exteriördomarkonferensernas bevakning av SRD-relaterade frågor behöver 

förbättras. Beslöt SRD-K att föreslå Domarkommittén samverkan i frågor som rör SRD och 

reaktivera diskussionen att ras- och domarkompendier rörande SRD-raser inte enbart ska vara 

DK:s angelägenhet.  

  

§ 14 Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2011: 

I samverkan med Arbetsgruppen för standardfrågor se till att formulering 

i rasstandarder som gett upphov till exteriöra överdrifter i uttolkningen 

antingen omformuleras eller att tydligare riktlinjer och anvisningar tas 

fram för domare och andra personer intresserade av rasen. 

 

Göran Bodegård informerade om hur standardfrågorna kompliceras av FCI-strukturen kring 

standardändringar. Förslag till förtydliganden i de svenska översättningarna och initiering av 

ändringar via FCIs Standardkommitté ska ställas till Arbetsgruppen för standardfrågor.  

 

SRD-K noterade informationen. 

 

§ 15 Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2011: 

Utvärdera behovet av nyhetsbrev till funktionärer, förtroendevalda och 

medlemmar inom kommitténs ansvarsområde samt utse ansvarig för 

nyhetsbrev om sådant bedöms vara en lämplig form för 

informationsspridning, tillsammans med andra befintliga och nya 

kommunikationslösningar. 

 

Ulf Uddman och Göran Bodegård redogjorde för tankarna bakom ett nyhetsbrev.  

 

SRD-K ställer sig mycket positiv till ett nyhetsbrev med information från SRD-K lämpligen 

tillsammans med Domarkommittén, Arbetsgruppen för standardfrågor och 

Utställningskommittén. 

 

§ 16 Protokollsutdrag 

Protokollsutdrag från sammanträde i SKKs Domarkommitté 2011-09-08 

angående formuleringen i SRD om bett och tänder. 

 

SRD-K tog del av DKs synpunkter på nuvarande generella skrivning om bett och tänder och 

konstaterade att DKs förslag till ny skrivning inte överensstämmer med syftet att inte ange 

vilket kvalitetspris som ska delas ut. SRD-K beslöt, mot bakgrund av detta, att för närvarande 

lämna DKs synpunkter utan åtgärd.  

 

§ 17 Kopia för kännedom 

a) Dog Health workshop 2012-06-02/03 

b) Utdrag ur betänkande av utredaren i Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning 

och innehåll, SOU 2011:75.   

 

SRD-K noterade med intresse informationen och beslöt att vid nästa möte diskutera 

betänkandet angående ny djurskyddslag. 
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§ 18 Övriga ärenden 

 

Inga övriga ärenden hade anmälts. 

 

§ 19 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska 

publiceras på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär 

 

Beslöt SRD-K att det inte fanns några beslut som inte kunde publiceras innan justering av 

protokollet skett. 

 

§ 20 Mötet avslutas 
 

Nästa möte planeras äga rum den 22 mars 2012.  

___________________________________________________________________________ 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock 

bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Karin Drotz  

 

Justeras: 

 

 

 

Göran Bodegård   Svante Frisk 

Ordförande    Justerare 

 


