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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté 
för särskilda domaranvisningar SRD-K den 30 januari 2013. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Göran Bodegård (ordf.), Svante Frisk, Paula Sunebring 
 
Anmält förhinder: 
Dan Ericsson 

Adjungerade:  
Åke Hedhammar, Kjell Svensson 

Protokoll: 
Karin Drotz 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 2 Val av justeringsperson 

Svante Frisk utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning justerades och fastställdes därefter. 

 

§ 4  Föregående protokoll 

Förelåg justerat protokoll från SRD-Ks sammanträde den 7 december 2012. 
 
Protokollet lades med godkännande till handlingarna. 

 

§ 5 Resultatrapporter 

Förelåg resultatrapport för räkenskapsåret 2012 som visar att utgifterna för 
kommitténs arbete håller sig väl inom budget. 
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Resultatrapporten lades till handlingarna.   

 

§ 6 Generella Domarkonferensen (GDK) 17-18 november 2012 

Redovisade Kjell Svensson de kommentarer från deltagande domares utvärderingar 
som berörde konferensinnehållet. 

 

SRD-K noterade med intresse synpunkterna och förde en diskussion kring upplägg av 
framtida domarkonferenser. Utveckling mot mer problemorienterade konferenser om 
t ex ögon eller andning skulle liksom konferenser med inriktning på rastyp vara 
önskvärda. Möjligheter till samverkan med Svensk Domarförening (SDF) som en 
kunskapsresurs lyftes fram och diskussioner kommer att föras mellan vd och 
tillträdande styrelse i SDF. I Finland har man erfarenheter av en sådan samverkan 
mellan FKK och den finska motsvarigheten till SDF. SRD-K stödjer en vidareutveckling 
av domarkonferenserna i syfte att genomföra mer specifik, behovsinriktad 
vidareutbildning av domarkåren. 

 

§ 7 

a) SRD revidering, arbetsmaterial från GDK 

Förelåg förslag till reviderad text under rubrikerna inledning, tillämpning och generellt 
gäller för hundar av alla raser. 

Förelåg sammanställning av synpunkter på förslag till SRD-raser från nordiska 
allrounddomare, från den generella domarkonferensen 2012 och från rasklubbar, 
vidare sammanställning av domares synpunkter i SRD-utvärderingar och 
veterinärmedicinsk riskbedömning. Ras-/specialklubbar med ansvar för de ”nya” SRD-
raser som föreslagits av övriga nordiska länders kennelklubbar eller av den generella 
domarkonferensen hade inkommit med synpunkter. 

SRD-K bearbetade det inledande textmaterialet och listan över raser. 

Kommittén diskuterade de 73 raser som ingick i materialet utifrån sammanställt 
material och de tre aspekterna av avvikelser som domare kan observera i ringen – 
exteriör, mentalitet och presentationsöverdrifter.  Diskussioner fördes om de risker för 
presentationsöverdrifter som kan förknippas med finaltävlingarna och premiering av t 
ex överdriven rörelsepresentation.  

SRD-K menar att finaltävlingar kunde ges ett större kynologiskt värde om raserna och 
rastypen presenterades i samband med gruppbedömningarna.  

 

SRD-K beslöt uppdra till Göran Bodegård att vid NKU/AUs möte den 6 februari föredra 
SRD-Ks preliminära urval av raser för vidare diskussion med övriga nordiska länder 
inför en eventuell gemensam nordisk rasspecifik domarinstruktion (BSI). 
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b) SRD rutiner 2013 

Förelåg utvärderingsblanketter, inbjudningsbrev till domare och Rutiner utarbetade för 
läns- och specialklubb som arrangerar officiell utställning. 

 

SRD-K beslöt uppdra till Göran Bodegård och Karin Drotz att utse och kontakta SRD-
informatörer till varje länsklubbsutställning under 2013 samt att göra korrigeringar i 
dokumentet Rutiner. 

 

§ 8 Möten med ras-/specialklubbar angående SRD 

Kommittén inventerade behovet av möten med klubbar för att diskutera rasers 
riskområden och placering på SRD-listan. 

 

SRD-K beslöt inbjuda Svenska Welsh Corgi Klubben till ett möte. 

 

§ 9 Utbildningsmaterial 

a) Rörelser 

Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS nr 5 2012 där SRD-Ks förslag att ta fram en dvd 
om hundens rörelser behandlades. SKK/CS uppdrar till SRD-K att inventera befintligt 
material gällande hundens rörelser och att kontrollera upphovsrätter på befintligt 
material samt att ta fram en kostnadskalkyl för produktionen om den sker i SKKs regi. 

 

SRD-K uppdrog till Svante Frisk att göra en inventering enlig uppdrag från CS. SRD-K 
uppdrog till Åke Hedhammar att kontakta veterinär Annika Bergström för eventuell 
medverkan vid produktion av utbildningsmaterial. 

 

b) Ögon 

Förelåg bearbetat förslag till utbildningsmaterial om ögon som presenterades av Paula 
Sunebring.  

 

SRD-K tackade för ett utmärkt arbete som utgör en bra grund för ett 
utbildningsmaterial. Arbetsgruppen bestående av Paula Sunebring och Dan Ericsson 
uppdrogs att samla ytterligare material för att belysa alla typer av ögonproblem hos 
hund.  

 

§ 10 Inför Kennelfullmäktige (KF) 2013 

SRD-K tog del av lathund med tidsramar för kommittéernas arbete inför KF.  
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Förelåg förslag från Göran Bodegård om proposition angående utställningsförbud för 
hundar som kastrerats före könsmognad; ”Utställningarnas mest primära funktion är 
avkommebedömning av exteriör och mentalitet som resultat av avelsarbete. Om en 
hund kastrerats/steriliserats före könsmognad, så är det inte möjligt att bedöma vare 
sig exteriör eller mentalitet som enbart resultat av avel”. 

SRD-K konstaterar att diskussionerna om och oron för de alltmer vanligt 
förekommande kastrationerna och dess inverkan på rashundsaveln förts under en 
längre tid och i olika sammanhang.  
 

SRD-K beslöt föreslå CS att, i enlighet med föreliggande förslag, avge en proposition till 
Kennelfullmäktige (KF) angående utställningsförbud för kastrerade hundar.  Uppdrogs 
till Åke Hedhammar att inleda diskussioner med Dopingkommittén i ärendet. Förslag 
till proposition bilägges protokollet. 

 

 

Protokoll 

§ 11  

Protokoll från CS 

CS protokoll nr 5/2012 och protokollsutdrag 

 

SRD-K noterade protokollsutdraget beträffande utbildningsmaterial om hunden 
rörelser. SRD-K hade behandlat frågan under § 8a). 

SRD-K noterade protokollsutdraget om att utse en grupp som under 2013 ska se över 
möjligheterna att skapa ett verktyg för klubbarna att ytterligare förbättra 
kvalitetssäkringen vid domarinbjudningar. SRD-K utsåg Dan Ericsson att ingå i gruppen.  

SRD-K noterade att frågan om skärpta krav på domares utbildning även är aktualiserad 
inom FCIs vetenskapliga kommitté. 

 

Protokollsutdrag SKK/DK 

DKs protokoll nr 5/2012 

 

SRD-K noterade protokollsutdraget beträffande hänskjuten fråga från Svenska Irländsk 
Varghundsklubben angående hundar med uppenbar hälta och även 
mentalitetsproblem som premieras vid utställning. SRD-K konstaterar att arbete pågår 
inom båda dessa viktiga områden, att ett utbildningsmaterial om rörelser planeras och 
att frågor om mentalitet diskuteras som en del av SRD. Skrivelsen ansågs därmed 
besvarad och lades till handlingarna. 
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Protokollsutdrag SKK/AG Standard  

SKK/AG Standard protokoll nr 2/2012 

 

SRD-K noterade protokollsutdraget som svar på fråga från SRD-K angående 
utvecklingen av presentation och bedömning av rasen chinese crested dog. AG 
Standard menar att det inte ligger inom arbetsgruppens delegering att ge råd eller 
direktiv om presentation och bedömning på utställning. Protokollsutdraget lades till 
handlingarna.  

SRD-K uppdrog till Göran Bodegård att följa upp den vidare frågan om rasens faktiska  
genetiska pälssituation och  inte bara  frågan om presentation och 
presentationsöverdrifter inom rasen chinese crested dog. SKK/Domarkommittén (DK) 
har tidigare handlagt frågan och DKs aktuella kunskap kommer att efterfrågas. Förslag 
finns om en ”mönstring” av ett större antal hundar av rasen (i samband med  
specialutställning) och med enda  fokus att  fastställa huruvida hundarna är  genuint  
eller bara  tillfälligt  nakna.  

 

Protokollsutdrag SKK/KHM 

SKK/KHM nr 5/2012 

 

SRD-K noterade protokollsutdraget med förslag till ny policy – relationen människa-
hund – att ersätta nuvarande dressyrpolicy. Samtliga kommittéer bereds möjlighet att 
yttra sig över förslaget. 

SRD-K tog del av dokumentet och hade inget att tillägga. 

 

Protokoll NKU/AU 2012-09-26 

SRD-K tog del av protokollet och det lades därefter till handlingarna. 

 

FCI-cirkulär 

Kommittén hade fortlöpande fått utskick från FCI och inget FCI-dokument behandlades 
vid mötet. 

 

§ 12 Information 

Svante Frisk 

Rapporterade från medverkan vid Svenska Klubben för Engelsk Bulldoggs (SKEB) möte 
med RAS-handledargruppen (Rasspecifika avelsstrategier/RAS) i december 2012. 

  

§ 13 Pågående ärenden 

Förelåg förteckning över pågående ärenden. 
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SRD-K tog del av förteckningen och lade den till handlingarna. 
  

§ 14 Kopia för kännedom 

a)Lathund för kommittéledamöter. 
 
SRD-K tog del av dokumentet vars syfte är att informera blivande kommittéledamöter 
om arbetssätt och villkor förknippade med uppdraget. Lades dokumentet därefter till 
handlingarna. 
 

§ 15 Övriga ärenden 

Arbetsgrupp för att utse mottagare av Hamiltonplaketten. 

 

SRD-K utsåg Dan Ericsson att ingå i arbetsgruppen. 

 

§ 16 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 inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan 
protokollet är justerat och att uppdra åt SRD-Ks sekreterare att tillsammans med 
ansvariga för SKKs nyhetsbrev att avgöra om någon punkt ska publiceras på SKKs 
webbplats och/eller i Hundsport Funktionär.  

 

§ 17 Sammanträdet avslutas  

Nästa möte äger rum 2013-04-04. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Karin Drotz 

 

Justeras: 
 
 
 
Göran Bodegård   Svante Frisk 
Ordförande    Justerare 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
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Bilaga till SKK/SRD-K nr 1/2013 §10 
 
 
Förslag till proposition om utställningsförbud för hundar som kastrerats. 
 
Utställningarnas mest primära funktion är avkommebedömning av exteriör och mentalitet som 
resultat av avelsarbete. Om en hund kastrerats/steriliserats före könsmognad, så är det inte 
möjligt att bedöma vare sig exteriör eller mentalitet som enbart resultat av avel. Den 
endokrina (inre sekretoriska) miljön har manipulerats genom kastrationen och skapat en 
hormonell balansstörning som i väsentlig grad har påverkat såväl tillväxt som mentalitet. 
Situationen är således principiellt jämförbar med utställningsförbud för hundar som 
”manipulerats” i strid med dopningsreglementet så att exteriör och/eller mentalitet 
förändrats. 
 
Det förtjänar att påpekas att det av oss alla tillfullo accepterade utställningsförbudet som 
gäller för svanskuperade hundar baseras i ett avsevärt mycket mindre genomgripande ingrepp 
än avlägsnandet av könskörtlarna på djur innan tillväxten avslutats. 
 
Utställningsförbud för kastrerade hundar skulle med stor sannolikhet leda till en minskning av 
okynneskastreringarna om djurägaren informerades om restriktioner i möjligheterna att tävla. 
Att hundar genom kastrering definitivt undandras möjligheter att bidra till rasavel är en aspekt 
som påverkar SKKs möjligheter att uppfylla målparagrafen att ”främja avel av mentalt och 
fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar”. 
 
I USA t ex är det tillåtet att ställa ut kastrerade hundar (classes for sexually neutered animals) 
men då utom tävlan om championatmeriteringar och Bäst i Rasen. 
 
SRD-K föreslår med stöd av ovanstående att utställningsförbud införs för hundar/tikar som 
kastrerats. 
 
 
 
 

 
 


