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SKK/SRD-K nr 3/2012 

2012-05-09 

§ 40 - § 58  

 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för särskilda 

domaranvisningar (SRD) den 9 maj 2012. 

 

 

 

 

Närvarande:  

 

Ledamöter: Göran Bodegård (ordförande), Svante Frisk, Paula Sunebring 

  

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

 

Anmält förhinder: Dan Ericsson 

 

Vid protokollet: Karin Drotz 

 

 

 

 

§ 40 Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 41 Val av justerare 

 

Paula Sunebring utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 42 Dagordning 

 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 43 Föregående protokoll 

 

Förelåg justerat protokoll från SRD-Ks sammanträde den 22 mars 2012. 

 

Gällande §25; Uppdrog SRD-K till Ulf Uddman att skicka förfrågan till andra 

FCI-länder och att erbjuda SKKs/SRD-Ks aktiva deltagande i FCIs 

arbetsgrupp. 

 

Informerade Ulf Uddman och Göran Bodegård att SKK inlett samtal med Kari Järvinen (Fin) 

i egenskap av sammankallande i den nyligen tillsatta arbetsgruppen för SRD-frågor inom 

Federation Cynologique International (FCI). Se vidare § 46 b). 
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Gällande § 30; SRD-K beslöt skicka brev och andnings-dvd samt 

domarinstruktioner beträffande bedömning och värdering av hundars 

andningsförmåga och temperaturreglering till rasklubbar för brakycefala 

dvärghundsraser med uppmaning att inkomma med synpunkter utifrån 

rasklubbarnas erfarenheter av problemens förekomst och hur uppfödare och 

ägare hanterar dem. 

 

Informerade Karin Drotz om att berörda ras- och specialklubbar fått andnings-dvd:n och 

förfrågan från SRD-K. 

 

Gällande § 30; a) chinese crested dog 

 

Förelåg sammanställning av SRD-utvärderingar 2010 och skrivelse från 

rasklubben angående hudirritationer och icke tillåten preparering eller oetisk 

hårborttagning samt tandbortfall hos den nakna varianten. Rasklubben menar 

att det finns behov av undervisningsmaterial för domare och andra intresserade 

kring hur normal hud på chinese crested dog ser ut respektive hur hud skadad 

genom otillåten preparering ser ut liksom vad som bör och inte bör betraktas 

som en anomali i fråga om tandbortfall.  

 

SRD-K diskuterade huruvida rasens problem med hudskador är av den arten 

att det alls hör hemma under SRD. Bekymren är inte relaterade till överdriven 

typ och ogynnsam avel utan är mer att betrakta som ett presentationsproblem 

och man bör omvärdera om rasen alls ska vara listad i SRD. 

 

SRD-K beslöt kalla ras- och specialklubb till möte kring de rasspecifika 

frågorna om hud, hudskador och tandbortfall. Mötet föreslås ske i samverkan 

med Domarkommittén och Dopingkommittén.  

 

Diskuterade SRD-K de olika kommittéernas ansvarsområden och hur de tangerar varandra. 

Beslöt SRD-K att till CS ställa frågan om i vilken kommitté beslut bör tas i dessa frågor  

gällande presentationsöverdrifter och anomalier hos chinese crested dog.  

 

 

Protokollet godkändes därmed och lades därmed till handlingarna. 

 

§ 44 Möte med Svenska Domarföreningen (SDF) 

 

Förelåg inbjudan från SRD-K till möte med SDF och Domarkommittén (DK) den 9 maj. Vid 

mötet avses att fortsätta diskussionerna om det brakycefaliska syndromet från tidigare möte i 

september 2011.  

 

Planerade SRD-K inför mötet att tillsammans med SDF diskutera det nya informations- och 

instruktionsmaterialet Att bedöma hundars andning utifrån domares uppdrag att bedöma och 

besiktiga hundar också med tanke på framtida avel. Vidare att informera om den generella 

domarkonferensen i november och avsikten att domare vid konferensen ska vara väl 

förberedda genom att diskussioner förts inom kåren om domares utvidgade ansvar att bedöma 

och värdera hundars framtida avelsvärde ur sundhets- och hälsoaspekt och inte bara som ett 

resultat av redan genomförd avel. Se även § 45. 
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§ 45 FCIs Show Judges Code of commitment to the welfare of purebred dogs, 

diskussion kring paradigmskifte. 

 

Förelåg, för kännedom, skrivelse från Göran Bodegård till SKK Centralstyrelsen (CS), SKK 

Domarkommittén (DK), SKK Utställningskommittén (UtstK) och SDF. Skrivelsen tar upp 

revision och nyorientering av svenska exteriördomare med anledning av utställningssportens 

nya villkor. 

Förelåg skrivelse från vd till svenska exteriördomare ”Vidgad uppgift för exteriördomare” 

som kommer att skickas tillsammans med information om den generella domarkonferensen i 

november.  

Skrivelsen tar upp den sedan 2011 gällande definitionen av kvalitetspriser som baseras på 

individen själv och inte primärt på hunden som ett avelsresultat. Domarens uppgift har med 

stöd av FCI-dokumentet därmed utvidgats till en bedömning av hundens framtida avelsvärde 

ur de sundhets- och hälsoperspektiv som är möjliga för domaren att bedöma i ringen. 

Centralstyrelsen (CS) har uttalat att domares vidgade uppgift stöds av den inställning från 

samhället som betänkandet om ny djurskyddslag uttrycker och som medför en väsentlig 

förändring av hundutställningars syfte. Domare uppmanas i skrivelsen att fundera över och 

diskutera hur detta skifte av inställning till domares uppgift ska genomföras. En uppföljning 

av frågan kommer att ske vid den generella domarkonferensen. 

 

SRD-K gav sitt fulla stöd till den välformulerade skrivelsen. 

 

§ 46 SRD, aktuellt 

 

a) Arbetsgrupp NKU. 

Vd informerade om att den arbetsgrupp i SRD-frågor som NKU beslutat om, med syfte att 

skapa samsyn mellan de nordiska länderna i SRD-frågor, har som tidsplan för sitt arbete 

att senast 2013-12-31 redovisa resultatet av en homogenisering av nordiska 

domaranvisningar rörande exteriöra överdrifter hos rashundar. SRD-K har sedan tidigare 

utsett Göran Bodegård och Åke Hedhammar som SKKs representanter i gruppen. 

Arbetsgruppen leds av Kari Järvinen (FKK). 

 

SRD-K noterade informationen.  

 

b) Arbetsgrupp FCI.  

 

FCIs General Committee har tillsatt en arbetsgrupp bestående av Kari Järvinen 

(ordförande), Gerhard Jipping samt ordföranden i Standards, Scientific och Breeding 

Commissions. Gruppen ska arbeta med rashundars genetiska hälsa ur domar- och 

uppfödarperspektiv och utifrån hur rasstandarder ska tolkas. Gruppens arbete ska 

redovisas i november 2012. 

Rapporterade Ulf Uddman, Göran Bodegård och Åke Hedhammar från möte med Kari 

Järvinen (FCI) med anledning av arbetsgruppens tillsättning. Vid mötet deltog även Renée 

Sporre-Willes, ordförande i FCIs Standards Commission och Brenda Bonnett, forskare 

med inriktning på arbete med internationella nätverk för utbyte av information i 

hundhälsofrågor.  

Förelåg presentation från mötet med redogörelse för SKKs metoder och instrument i 

arbetet för sund hundavel och framtagande och implementerande av SRD/BSI. 

Förutsättningarna ser olika ut i olika europeiska länder och arbetet måste anpassas 
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därefter, SKK redovisar i presentationen en i Sverige prövad och fungerande metod som 

kan tillämpas av fler länder. 

 

SRD-K tackade för rapporten och ser fram emot vidare kontakter med arbetsgruppen. 

 

 

§ 47 Generella domarkonferensen 

 

Rapporterade Kjell Svensson från det senaste mötet i arbetsgruppen där konferensens 

moderator Annika Hamilton, verksam inom Studiefrämjandet, närvarade.  

Informerade Göran Bodegård om framtagande av underlag i form av sammanställda SRD-

utvärderingar från domare och fördelning av kvalitetspris under ett antal år.  Underlagen 

kommer att bearbetas statistiskt och resultatet redovisas vid konferensen.  

Informerade Karin Drotz om kontakter med ras- och specialklubbar som vid konferensen kan 

förmedla sina erfarenheter från SRD-arbetet. 

Rubriken för konferensen blir Domargärningen, en välfärdsfråga för hunden. 

 

SRD-K tackade för rapport och information och ser med tillförsikt fram emot en konferens 

med väl förberedda domare och ett intressant program. 

 

§ 48 Utbildningsmaterial 

 

a) Andnings-dvd, se SRD-K nr2 2012 § 29.  

 

Dvd:n har skickats till samtliga nordiska domare, nordiska kennelklubbar och berörda ras- 

och specialklubbar. Reaktionerna har varit övervägande positiva. Svante Frisk 

rapporterade från årsmöte i SDF där man tillsammans tagit del av och diskuterat filmen, 

som mottagits positivt. 

 

Beslöt SRD-K att skicka dvd:n till Smådjurssektionen inom Sveriges Veterinärförbund, 

Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen och Lantbruksdepartementet.  

SRD-K uttalade tillfredsställelse över det positiva mottagandet. 

 

b) Utbildningsmaterial om bedömning av hundars ögon.  

 

Förelåg bildmaterial framtaget av Paula Sunebring enligt uppdrag från SRD-K, materialet 

visar korrekta och sunda respektive icke standardenliga och osunda ögon hos basset hound. 

 

SRD-K tog del av det utmärkta bildmaterialet och uppdrog till Paula Sunebring att 

tillsammans med Dan Ericsson fortsätta arbetet med att ta fram kompletterande bilder och 

bildtexter på olika rasers ögon. 

 

 

§ 49 Möten med ras-/specialklubbar  

 

Rapporterade Göran Bodegård, Åke Hedhammar och Karin Drotz från möte med Mopsorden 

och Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) angående det brakycefaliska syndromet och dess 

konsekvenser för hälsan.  

Vid mötet tittade man gemensamt på andnings-dvd:n och gick igenom Agrias skadestatistik 

(Breed profiles) för rasen. Klubben arbetar för närvarande med revideringen av de 
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rasspecifika avelsstrategierna RAS och uppmanades också att inkomma med eventuella 

förslag till formuleringar angående mops inför nästa revidering av SRD. Arbetet med de 

brakycefala dvärghundsraserna och deras hälsoproblem kommer att utvecklas vidare vid den 

konferens som planeras under 2013 i samverkan med bl.a. SDHK. 

 

SRD-K tackade för rapporten och konstaterade att fysiska möten med klubbarnas 

representanter är av stor betydelse för den samsyn som är nödvändig för en gynnsam 

utveckling av rashundar.  

 

§ 50 Utländska aktiviteter 

 

Ulf Uddman informerade om att EU-kommissionens 5-årsplan inte prioriterar frågor som rör 

sällskapsdjur samt att konfrontationer mellan djurskyddsorganisationer och the Kennel Club 

(the KC) fortgår. 

 

SRD-K tackade för informationen och kommenterade vikten av att bibehålla ett gott 

samarbete med ras-, specialklubbar och myndigheter. 

 

 

§ 51 Protokoll och protokollsutdrag från CS och kommittéer 

 

Förelåg protokollsutdrag från Utställningskommitténs (UtstK) sammanträde nr 3 2012.   

UtstK avslår SRD-Ks förslag om att de Disqualified som delas ut p g a osundhet ska signeras 

och motiveras på samma sätt som de som delas ut p g a aggressivitet  eller flyktbeteende. 

Avslaget motiveras bl.a. med att insatsen ställer krav på avsevärda IT-resurser och utbildning 

av funktionärer och domare. 

Förelåg sammanställning från IT-avdelningen över orsaker till Disqualified i samtliga 

förekommande fall under en femårsperiod. SRD-K konstaterade att sammanställningen är 

användbar för kommitténs syfte att få en överblick av skälen till att hundar diskvalificeras. 

 

SRD-K noterade UtstKs beslut och uppdrog till Kjell Svensson att närmare se över 

möjligheterna att med nuvarande rutiner få kännedom om rapporterad förekomst av allvarlig 

osundhet hos utställda hundar. 

 

§ 52 FCI, cirkulär och annan information 

 

Ingen ny information förelåg inför dagens möte. 

 

§ 53 Pågående ärenden 

 

Förelåg förteckning över pågående ärenden. 

 

SRD-K noterade förteckningen. 

 

§ 54 Kopia för kännedom 

 

Förelåg SKKs pressmeddelande Sunda hundar har högsta prioritet. 

 

SRD-K noterade pressmeddelandet och uttryckte tillfredsställelse över att information om 

SKKs sedan länge pågående satsningar nu går ut på bred front. 
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§ 55 Övriga ärenden 

 

Angående utvärderingsblanketten för SRD hade Svante Frisk noterat att siffran för antal 

deltagande hundar på blanketten ibland felaktigt anger antal anmälda hundar. 

 

SRD-K noterade påpekandet och beslöt att påminna arrangörerna om att det är antal 

deltagande hundar som avses. 

 

§ 56 Övrig information 

 

Informerade Åke Hedhammar om SKKs internationella konferens Dog Health Workshop den 

2-3 juni i Stockholm. Konferensens tema är förbättrad genetisk hälsa hos rashundar och den 

föregås av the 6th International Conference on Advances in Canine and Feline Genomics and 

Inherited Diseases i Visby där 200 forskare från hela världen deltar.  

Åke Hedhammar informerade om att 140 deltagare från 20 länder är anmälda till Dog Health 

Workshop, däribland representanter för FCIs standard- och vetenskapliga kommittéer, FCI-

anslutna kennelklubbar, engelska the Kennel Club, veterinärer, djurhälsoorganisationer och 

ett femtiotal deltagare från konferensen i Visby. Syftet är att konferensen ska stimulera, 

initiera och resultera i aktiv samverkan i hundhälsofrågor. 

 

SRD-K tackade för informationen och noterade med glädje att SRD-Ks ordförande Göran 

Bodegård är engagerad att introducera workshoppen Interventions for anatomical soundness 

and avoidance of extreme phenotypes.  

SRD-K ser med spänning och intresse fram emot konferensen och dess möjligheter att samla 

internationell expertis inför det fortsatta gemensamma arbetet för en förbättrad hundhälsa. 

 

 

§ 57 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. 

 

§ 58 Mötet avslutas 
 

Nästa möte planeras äga rum den torsdagen den 27 september 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: 
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Göran Bodegård   Paula Sunebring 

Ordförande    Justerare 

 

 

 


