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§ 33 - 48 
 

 
 

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

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade:  
Åke Hedhammar 
 
Anmält förhinder: 
Dan Ericsson, Kjell Svensson, Ulf Uddman 

Protokoll: 
Karin Drotz 
 
 

§ 33 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  

§ 34 Val av justeringsperson 

Paula Sunebring utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 35 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning fastställdes. 

 

§ 36  Föregående protokoll 

Förelåg justerat protokoll från SRD-Ks sammanträde den 4 april 2013. 

Vid SRD-Ks två senaste möten har päls och presentation av chinese crested dog 
behandlats och skrivelse i ärendet skickats till DK för att återuppta diskussionerna kring 
rasen. 

Förslag föreligger om en mönstring av ett antal hundar tillsammans med en grupp 
domare för att utarbeta riktlinjer beträffande bedömning av de olika rasvarianterna.  
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SRD-K avvaktar DKs svar på skrivelsen. SRD-K uppdrog till Åke Hedhammar att 
presentera aktuell information om DNA-test för nakenanlaget hos chinese crested dog. 

 

 Angående § 27 Information 

 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.  

 

SRD-K beslöt rekommendera att SRD-häftet finns att tillgå även vid inofficiella 
utställningar för att förbättra förutsättningarna för korrekt SRD-information.  

 

§ 37 Ekonomisk rapport 

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

Resultatrapporten lades till handlingarna.   

 

Ärenden 

§ 38  SRD 

 a) SRD-information vid länsklubbsutställningar  

Information till domare har genomförts vid alla länsklubbsutställningar sedan SRD 
trädde ikraft 2009.  Numera har de flesta domare som dömer i Sverige tillräcklig 
kunskap om BSI-rutinerna och de möten som arrangeras bör därför mer handla om 
erfarenhetsutbyte och vidareutveckling av tillämpningen.  

Kommittén menar att SRD-genomgången med fördel kan läggas tillsammans med 
annan nödvändig information och därmed vara obligatorisk. Domare som tidigare inte 
dömt i Sverige ska få den mer grundläggande informationen om BSI. 
Länsklubbsansvarig bedömer tillsammans med ansvarig SRD-domare vilken tidpunkt 
och plats som är mest lämplig. Aktualiserades möjligheten att all obligatorisk 
information kan ges i form av ”morgon-briefing”. 

Diskuterades rutinerna beträffande SRD-noteringar på kritiklapparna och hur man bäst 
instruerar domare att använda sig av möjligheten att göra sådana noteringar. 

Diskuterades behovet av en riktad folder om SKKs verksamhet för svenska domare att 
ta med vid uppdrag utomlands, tillsammans med BSI-häftet. En sådan skulle förenkla 
möjligheterna för domare att uppträda som ambassadörer för SRD och för SKKs 
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värderingar när det gäller hundars sundhet och hälsa och kopplingen mellan exteriör 
och hälsa. 

 

SRD-K menar att det är viktigt för utvecklingen av SRD vid länsklubbsutställningar att 
genomgången uppfattas som meningsfull av hela domarkåren och att domare inbjuds 
till dialog kring sina erfarenheter.  
SRD-K föreslår att platsen för SRD-noteringar på kritiklapparna görs om till en ruta som 
ska kryssas i om domaren gjort SRD-noteringar i kritiken.   

Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SKKs Marknadsavdelning för att på den 
engelskspråkiga webbsidan samla all BSI-information så att den är lättillgänglig för 
arrangerande klubbar och domare. 

 

b) SRD utskick till ras- och specialklubbar       
 

Förelåg det förslag till reviderade SRD-texter som skickats på remiss till berörda 
klubbar och de svar som hittills inkommit.  
 
SRD-K avser att arbeta vidare med revideringen och rasklubbarnas synpunkter fram till 
nästa möte.  
SRD-K beslöt att vid behov kalla ras-/specialklubb till möten för att diskutera exteriöra 
riskområden och rasspecifika SRD-texter. 

 

§ 39 Utbildning 
a) Ögon 

Åke Hedhammar rapporterade att SKKs adjungerade ögonveterinär Berit Wallin 
Håkansson ställer sig positiv till att bidra med synpunkter och bilder vid framtagandet 
av ett undervisningsmaterial om ögon och om de ögonproblem som 
utställningsdomare bör känna till. Rapporterades att flera rasklubbar arbetar med 
frågan inom ramen för sina raskompendier för domare. 
 

SRD-K beslöt att gå igenom och lista de raser vars ögontyper bör belysas i ett 
undervisningsmaterial och att tillskriva berörda klubbar för att undersöka om de kan 
bidra med bildmaterial. 

 

b) Rörelser 

SRD-K diskuterade frågeställningar som uppstått i samband med inventering av 
befintligt material om hundens rörelser. Frågeställningarna berörde vad en film bör ta 
upp i form av ”normala” rörelser, rörelsestörningar, hältor och rastypiska rörelser. 
Konstaterade kommittén att hältor förekommer bland premierade hundar på 
utställning och att kunskapen om hur man avgör om en hund är halt behöver 
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förbättras.  
 

SRD-K uppdrog till Svante Frisk att göra ett utkast till instruktioner för hur domare kan 
bedöma en hunds rörelser och förutsättningarna för en korrekt rörelsebedömning 
(handling/presentation). 

  

§ 40 Inför KF, verksamhetsaktiviteter 

Förelåg förslag till verksamhetsaktiviteter och budget för dessa.  
 

Beslöt SRD-K efter komplettering av förslaget, att till CS föreslå verksamhetsaktiviteter 
under 2014-15 enligt följande; 

Utställningsarrangörer är en viktig grupp vid implementeringen av SRD. SRD-K 
föreslår genomförandet av en utbildningskonferens med SRD-ansvariga inom 
länsklubbarna.  Konferensens syfte ska vara att uppmärksamma och dra lärdom 
av gjorda erfarenheter och att kvalitetssäkra SRD vid länsklubbsutställningar. 
Antal deltagare beräknas till 25 personer i endagskonferens tillsammans med 
SRD-K.  
Beräknad kostnad 10 000. 

 
SRD-K har uppmärksammat behovet av utbildningsmaterial för domare. SRD-K 
föreslår, i samverkan med DK, produktion av utbildningsmaterial till 
exteriördomare gällande bedömning av ögon och rörelser med avseende på 
rastyper och deras överdrifter. Arbetet med en utbildningsfilm om rörelser 
inleds under perioden. 
Utöver produktionskostnad för film beräknas även kostnad för externa experter 
och medverkande i övrigt. Produktionen kan jämföras med andnings-dvd:n. 
Utbildningsmaterial om ögon innebär kostnad för bildmaterial och ev. 
tryckkostnad. 
Beräknad kostnad rörelsefilm 500 000, tryckkostnad plus bildarvode 50 000. 

 
Raser/klubbar som berörs av SRD har behov av utbildning om olika riskområden 
för att i RAS kunna beskriva dem och utforma mål och strategier i avelsarbetet. 
I likhet med den förändrade inriktningen för exteriördomarkonferenser föreslår 
SRD-K en problem/rastypsbaserad konferens om brakycefali för berörda ras-
/specialklubbar. (Stöds av AK.) 
Cirka 20 raser beräknas ingå i gruppen brakycefala raser och förslaget gäller  
endagskonferens med extern medverkan av internationellt erkänd expert inom 
området.  
Beräknad kostnad 50 000. 

 
SRD-K arbetar för att stimulera till dialog och samsyn med ras- och 
specialklubbar i SRD-relaterade frågor. SRD-K föreslår därför genomförande av 
möten med ras- och specialklubbar. 
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Innebär ca. 10 möten/år med reseersättning till 5 deltagare/klubb och 
arvode/reseersättning till medverkande ledamöter i SRD-K.  
Beräknad kostnad 5000/möte och summa 50 000. 

 
Utvärdering av SRD-data, dvs. domares rapporter, kvalitetsprissättning mm., 
kräver statistisk bearbetning. 
Beräknad kostnad konsultarvode 25 000. 

 

 

Protokoll 

§ 41  

a) Protokoll från CS 

CS protokoll nr 2/2013 och protokollsutdrag 

 

SRD-K noterade protokollsutdraget om att förslag till reviderat SRD/BSI ska 
presenteras för NKU/AU i oktober 2013. SRD-K uttryckte förhoppningar om att en 
gemensam BSI-lista verkligen kommer till stånd för de nordiska länder som samverkar i 
frågan. 

 

Protokollet lades därefter till handlingarna. 

 

b) FCI-cirkulär 

Förelåg följande dokument; 

a) Main decisions General Committee, Madrid 27-28 February 2013 

b) Circular 27/2013 Minutes of FCI General Committee, Madrid 27-28 February 
2013   

c) FCI international shows 2014  

d) FCI-WUSV new cooperation agreement  

 

SRD-K noterade informationen. 

 

§ 42 Information från kommitténs ledamöter och adjungerade 

Göran Bodegård 

Informerade om pågående uppdrag att tillsammans med DK formulera ett PM om 
framtidens domarkonferenser.  
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Informerade om att förslaget till reviderat SRD har översatts till engelska (BSI) och 
översänts till övriga nordiska länder som underlag för diskussionerna om en gemensam 
nordisk BSI. 

  

§ 43 Pågående ärenden 

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

§ 44 Kopia för kännedom 

a) chinese crested dog, öppet brev från Chinese Crested Club (CCC) 
b) chow chow SRD-utvärdering 2011, 2012 
c) collie SRD-utvärdering 2012 
d) fransk bulldogg SRD-utvärdering 2012 
e) grand danois SRD-utvärdering 2011 
f) grand danois SRD-utvärdering 2012 
g) basset hound  SRD-utvärdering 2012 
h) shih tzu SRD-utvärdering 2012 
i) staffordshire bullterrier SRD-utvärdering 2012 
j) Minnesanteckningar från Svenska Welsh Corgi Klubbens (SWCK) möte med SRD-K 

SRD-K tog del av CCCs brev om förekommande myter och korrekt rasinformation. 
Delar av brevet berör SRD-Ks ansvarsområde.  
SRD-K tog del av rasklubbarnas SRD-sammanställningar. Genomgången av kritiker för 
enskilda hundar bidrar med viktig information som komplement till domares SRD-
utvärderingar av rasbedömningen.  
SRD-K tog del av minnesanteckningar från möte med SWCK vars raser nu på förslag 
strukits från SRD-listan. 
 

§ 45 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden behandlades. 

 

Ärenden 

§ 46 Möten med ras-/specialklubbar 

Representanter för rasklubben Pekingeselogen och Svenska Dvärghundsklubben, som 
inte kunde närvara, hade bjudits in till mötet för att diskutera samverkansfrågor och 
SRD-text. Rasklubben hade sedan tidigare formulerat ett förslag till ny SRD-text och nu 
även tagit del av remissen med SRD-K-s förslag till revidering av texten.  
Enighet finns om att rasen pekingese ska finnas med i SRD och om att överdrifter kan 
leda till andningsbesvär och osunda rörelser.  

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHNyZGt8Z3g6N2I5OGVmODJlMTQ4MDk2Ng
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHNyZGt8Z3g6MzYzOTk0NGIzOWU2MzRkOQ
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHNyZGt8Z3g6Nzg5MzhjMDM5M2Q2ZDFiOA
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHNyZGt8Z3g6M2RkZjFmZjczNjAxZjk2Ng
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHNyZGt8Z3g6NzIzMGNmZjY5ZjIyOTNj
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHNyZGt8Z3g6NTdjZjkyNWIzODFlMjJmYQ
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHNyZGt8Z3g6MmYzNzFhZjc1Mzc1MTk0YQ
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHNyZGt8Z3g6N2U0MTEwZDI5NTA3Y2UyZQ
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Rasklubben upplever rasen som frisk och långlivad och finner inte tillräckligt underlag 
för att hälsoriskerna skulle rubriceras som allvarliga.  
 
SRD-K menar att det är befogat med mer utförliga anvisningar för rasen. 
Försäkringsbolaget Agrias skadestatistik visar en klar överrepresentation för 
ersättningar beträffande ett flertal diagnoser som kan härröras till rasens brakycefala 
och kondrodystrofiska konstruktion även beaktat att underlaget är litet. Detta har 
tidigare redovisats vid möte med ras- och specialklubb 2012-02-16. 
 
Efter diskussion kom mötet fram till SRD-formuleringar som kunde accepteras av 
rasklubben. 
 

§ 47 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.  

 

§ 48 Sammanträdet avslutas  

Nästa möte äger preliminärt rum 2013-09-19. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 

 

Karin Drotz 
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Justeras: 
 

 

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

 


