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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté 
för särskilda domaranvisningar SRD-K den 4 april 2013. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade:  
Åke Hedhammar 
 
Anmält förhinder: 
Kjell Svensson 

Protokoll: 
Karin Drotz 
 
 

§ 18 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  
Till dagens möte hade kommittén fått underlaget i en digital ”pärm”. VD informerade 
om övergången till det nya digitala system som ger kommittéerna möjlighet att 
fortlöpande ta del av det material som sekreteraren lägger in i systemet. När 
digitaliseringen är fullt genomfört i kommittéerna förväntas den bidra till väsentligt 
minskad pappersåtgång, i enlighet med målen i SKKs miljöpolicy. 
 

§ 19 Val av justeringsperson 

Dan Ericsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 20 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning fastställdes. 

 

§ 21  Föregående protokoll 

Förelåg justerat protokoll från SRD-Ks sammanträde den 30 januari 2013. 

 Angående § 11 protokollsutdrag SKK/AG Standard  
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  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. 

  

Göran Bodegård (GB)rapporterade om kontakter med Chinese Crested Club och 
ordförande i Arbetsgruppen för Standardfrågor med anledning av uppdraget att ”följa 
upp frågan om rasens faktiska genetiska pälssituation och inte bara frågan om 
presentation och presentationsöverdrifter inom rasen chinese crested dog”.  

Diskussioner pågår om en väldokumenterad mönstring av ett antal hundar tillsammans 
med en grupp domare för att utarbeta riktlinjer beträffande bedömning av de olika 
rasvarianterna.  

GB presenterade ett förslag till skrivelse till Domarkommittén (DK) för att anknyta till 
DKs tidigare uppdrag att tydliggöra problematiken med hårlag och presentation av 
chinese crested dog.  

SRD-K beslöt skicka skrivelsen till DK med önskan att ta del av DKs aktuella synpunkter 
i frågan och att återuppta diskussionerna kring rasen. 

 

 
Angående SRD-Ks Förslag till proposition om utställningsförbud för 
hundar som kastrerats. 
SRD-K föreslår med stöd av ovanstående att utställningsförbud införs för 
hundar/tikar som kastrerats. 

  
SRD-K beslöt efter diskussion att i ett första steg föreslå CS att 
utställningsförbud införs för hanar som kastrerats. 

 

Protokollet lades därefter med godkännande till handlingarna. 
 

 



  

SKK/SRD-K nr 1 2013 
2013-01-30 

Sida 3/7 
 
 

 
§ 22 Ekonomisk rapport 

Förelåg resultatrapport som visar att utgifterna för kommitténs arbete håller sig väl 
inom budget. 

Resultatrapporten lades till handlingarna.   

 

Ärenden 

§ 23 a)   

 SRD revidering 

Förelåg bearbetat förslag till Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar enligt SRD-Ks 
direktiv från möte 2013-01-30 då fullständigt underlag presenterades*. Texten har 
reviderats såväl under rubrikerna inledning, tillämpning och generellt gäller för hundar 
av alla raser som för rasgrupper och enskilda raser. 

*Ur SRD-K 1/2013 § 7a) ”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.” 

 

Göran Bodegård redovisade att förslaget nu innehåller 39 listade raser med specifik 
rastext, att 9 raser strukits och 2 tillkommit. Dessutom att ett tjugotal raser omnämns i 
de inledande rasgruppstexterna med hänvisning till såväl exteriöra riskområden som 
mentalitet och presentationsöverdrifter.  

 

Redogjorde Göran Bodegård för diskussionerna vid NKU/AUs möte den 6 februari där 
NKK (Norge), FKK (Finland), HRFI (Island) och SKK önskar en gemensam SRD/BSI medan 
DKK (Danmark) önskar behålla sin Health Focus List.  

 

SRD-K beslöt att förelägga CS förslaget och att tillskriva berörda ras- och 
specialklubbar med målet att nå samstämmighet. Efter beslut i CS kommer den 
reviderade versionen av SRD att översättas till engelska och utgöra SKKs förslag till en 
eventuell gemensam nordisk rasspecifik domarinstruktion (BSI). 

 

b)  

 Skrivelse om samojedhund 

Förelåg skrivelse och rasinformation från Camilla Nyström/Samojedklubben angående 
samojedrasens utveckling mot exteriöra överdrifter som ”menligt inverkar på rasens 
funktion och välfärd vid fysisk belastning”. Svenska Polarhundklubben SPHK är i sak 
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enig med rasklubben om beskrivningen av problemet men anser att frågan inte hör 
hemma inom SRD utan vid exteriördomarkonferenser och avelskonferenser. 

 

Mot bakgrund av det underlag som finns tillgängligt om rasen samojedhund menar 
SRD-K att rasen inte ska listas i SRD. De problem som beskrivs ska istället behandlas vid 
exteriördomarkonferenser och vid arbete med avelsfrågorna (RAS). SRD-K uppdrog till 
Göran Bodegård att besvara skrivelsen. 

 

§ 24 Utbildningsmaterial 

a) Ögon 

Förelåg ny version av utbildningsmaterial om ögon. Kommittén diskuterade 
kompletteringar i materialet så att fler ”ögontyper” och vilka problem de kan medföra 
redovisas. 

 

SRD-K beslöt uppdra till Åke Hedhammar att konsultera SKKs adjungerade 
ögonveterinär Berit Wallin Håkansson när det gäller lämpligt bildmaterial för att belysa 
olika typer av ögonproblem. 

 

b) Rörelser 

Åke Hedhammar rapporterade att veterinär Annika Bergström är vidtalad och ställer 
sig positiv till eventuell medverkan vid framtagande av undervisnings-dvd om rörelser.  
Svante Frisk fortsätter den inventering av befintligt material om rörelser som inletts. 

 

SRD-K uppdrog till Åke Hedhammar att även tillfråga veterinär Pia Gustås, forskare 
inom området ortopedi och föreläsare vid den generella domarkonferensen 2008. 
SRD-K avser att hos CS äska medel för produktion av en utbildningsfilm om hundens 
rörelser. 

 

§ 25 Möten med ras-/specialklubbar 

Göran Bodegård och Karin Drotz rapporterade från möte med Svenska Welsh Corgi 
Klubben. Klubben anser inte att raserna har hälsoproblem kopplade till exteriöra 
överdrifter och menar att skrivningen i SRD kan misstolkas så att hundar med sämre 
rastyp premieras utan att några hälsovinster görs. 

 

SRD-K tackade för rapporten. 
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Protokoll 

§ 26  

Protokoll från CS 

CS protokoll nr 1/2013 och protokollsutdrag 

SRD-K noterade protokollsutdraget om fortsatt arbete med ett svenskt förslag till 
SRD/BSI utan att avvakta ett eventuellt nordiskt samarbete.  

 

SRD-K noterade CS uppdrag till DK och SRD-K att formulera ett PM till årets 
Kennelfullmäktige om framtidens domarkonferenser. SRD-K har tidigare uttalat stöd 
för en vidareutveckling av domarkonferenserna i syfte att genomföra mer specifik, 
behovsinriktad vidareutbildning av domarkåren. SRD-K uppdrog till Göran Bodegård 
att tillsammans med DK formulera ett PM enligt CS-uppdraget. 

 

Protokollet lades därefter till handlingarna. 

 

Protokollsutdrag SKK/KHM 

SKK/KHM nr 1/2013 

SRD-K noterade att KHM ställer sig positiv till att mentalitet som riskområde tas upp i 
SRD men att man avvaktar ett eventuellt gemensamt nordiskt SRD/BSI. 

 

Protokoll NKU/AU 2013-02-06 

SRD-K tog del av protokollet och noterade diskussionen om en gemensam nordisk BSI. 
Protokollet lades därefter till handlingarna. 

 

FCI-cirkulär 

Förelåg lista över kennelklubbar som är fullvärdiga medlemmar, associerade 
medlemmar och kontraktsanslutna. 

SRD-K noterade informationen. 

 

§ 27 Information 

 

Dan Ericsson 

Initierade diskussion kring informationstillfällena vid länsklubbars utställningar.  

SRD-K beslöt att vid nästa möta ta upp frågan om på vilka sätt SRD-information kan 
genomföras vid länsklubbsutställningar för att vara meningsfull för domarkåren. 
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Svante Frisk 

Rapporterade att han tackat ja till att ingå i den arbetsgrupp som SKK/AK tillsatt för 
arbete med hälsofrågorna inom rasen engelsk bulldogg och rasklubben SKEB. 

 

Paula Sunebring 

Initierade på förekommen anledning diskussion kring tillämpningen av SRD vid 
inofficiella utställningar. 

 

SRD-K menar att det är lovvärt att SRD-idén tillämpas även vid inofficiella utställningar. 
Det finns dock inte rutiner som säkrar att domare får korrekt information vid dessa. I 
de fall brister upptäcks bör lämpliga kontakter tas för att förbättra framtida 
förutsättningar.  

  

§ 28 Pågående ärenden 

Förelåg förteckning över pågående ärenden. 
 
SRD-K tog del av förteckningen. 
  

§ 29 Kopia för kännedom 

a) Att lyftas fram i verksamhetsberättelsen när det gäller SRD-K 
b) Redovisning av arbetet med de prioriterade områdena 
c) Sammanställning SRD-utvärderingar 2012 basset hound 
d) Sammanställning SRD-utvärderingar 2012 chow chow 

 
SRD-K tog del av det samlade underlag för verksamhetsberättelse som kommittén 
avgivit till CS. 
SRD-K tar med intresse emot rasklubbars sammanställningar av domares SRD-
utvärderingar och önskar även rasklubbarnas hjälp med en redovisning av vad som 
framkommer i de kritiker som domare skriver för varje enskild hund. 
 

§ 30 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden behandlades. 

 

§ 31 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 
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ansvariga för SKKs nyhetsbrev att avgöra om någon punkt ska publiceras på SKKs 
webbplats och/eller i Hundsport Funktionär.  

 

§ 32 Sammanträdet avslutas  

Nästa möte äger rum 2013-05-30. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Karin Drotz 

 

Justeras: 
 
 
 
Göran Bodegård   Dan Ericsson 
Ordförande    Justerare 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


