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2013-09-19 
§ 49 - 65 
 

 
 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté 
för särskilda domaranvisningar SRD-K den 19 september 2013 på Rissne 
Gård. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade:  
Åke Hedhammar (fr o m § 54), Anna Qvarfort 
 
Frånvarande:  
Dan Ericsson 
 
Anmält förhinder: 
Kjell Svensson, Ulf Uddman 

Protokoll: 
Karin Drotz 
 
Från Svenska Yorskshireterriersällskapet SYTS (§ 57c): 
Charlotta Jacobsson, Mona-Lisa Dahlstedt, Eva Robertsson  
Från Svenska Terrierklubben SvTeK (§ 57c): 
Annica Andersson  
 

§ 49 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och riktade sig särskilt till kommitténs 
nya medarbetare  Anna Qvarfort, som tidigare varit sekreterare i Föreningskommittén 
och under hösten tar över sekreterarskapet i SRD-Kommittén, Avelskommittén och 
Kommittén för hundars mentalitet. Därefter förklarades mötet öppnat.  
  

§ 50 Val av justeringsperson 

Svante Frisk utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 



  

SKK/XX nr 4-2013 
2013-09-19 

Sida 2/8 
 
 

 
§ 51 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning fastställdes. 

 

§ 52  Föregående protokoll 

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

 § 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.  

  SRD-K avvaktar DKs svar på skrivelsen. 

   

Informerade Göran Bodegård om att ett möte om chinese cresteds dog, rasens 
placering i SRD och vidare aspekter på ”standardenlighet” planeras tillsammans med 
Domarkommittén (DK) den 25 september.  
 

§ 36 Föregående protokoll 
 xxxxx 

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

 

SRD-K beslöt att informera klubbarna/arrangörerna om att ha SRD-häftet till hands 
även vid inofficiella utställningar. 

 

 

§ 53 Ekonomisk rapport 

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

Resultatrapporten lades till handlingarna.   

 

Ärenden 

§ 54   

a) SRD/BSI 

Förelåg Arbetsmaterial, förslag till justerad SRD-text och Arbetsmaterial NKU/BSI. 
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Göran Bodegård redogjorde för arbetet med SRD-texterna och rasklubbars synpunkter 
på dessa. Parallellt löper arbetet inom Nordisk Kennelunion (NKU) med gemensamma 
Special Breed Specific Instructions (BSI).  

 

SRD-K gick igenom båda dokumenten, diskuterade skillnader mellan dem och behov av 
ytterligare kontakter med ras-/specialklubbar. SRD-K beslöt föreslå CS att alla rastexter 
ska innehålla samma enhetliga formulering om att det i rasen förekommer olika 
riskområden. Tilläggen om ökad risk eller allvarlig risk bör strykas eftersom graderingar 
av det slaget är svårtolkade och inte tillför någon relevant information.  

SRD-K betonade att målet är gemensamma rasspecifika domaranvisningar inom NKU 
som överensstämmer med de grundpelare som SRD bygger på. 

 

b) NKU/BSI 

Förelåg minnesanteckningar från möte med NKUs BSI-grupp på SKKs kansli den 19 
augusti och rapport om principerna för det pågående arbetet inom NKUs BSI-grupp att 
redovisa vid NKUs möte den 8 oktober. Ett utkast till själva BSI-dokumentet föreligger 
för deltagarna vid NKUs möte.  

 

SRD-K noterade att NKUs BSI-grupp,  
poängterar vikten av att innehållet under rubriken Generellt gäller för hundar av alla 
raser tillämpas generellt och att hänvisning till denna text görs där det är lämpligt i de 
specifika rastexterna 
anser det befogat att SRD/BSI förutom exteriör även tar upp mentalitet och 
presentationsöverdrifter som riskområden och tydliggör detta i inledningstexterna till 
rasgrupperna och/eller i de specifika rastexterna när det är aktuellt 

föreslår att ingen specifik ras nämns i inledningstexten till varje rasgrupp enbart som 
exempel på riskområden som är generella för raserna i gruppen; raser, som inte 
formellt skulle vara SRD-listade, skulle heller inte komma att utvärderas/rapporteras av 
domare och då heller inte kunna följas upp och utvärderas i SRD-hänseende  
föreslår att ett antal appendix fogas till NKU/BSI. Dessa ska närmare förklara olika 
begrepp, som brachycephali, och ge instruktioner till bedömning av hundars andning  

föreslår att NKU framför önskemål till The Kennel Club om en översyn av 
rasstandarden för chinese crested dog för att besvara frågan om vad som ska bedömas 
som oacceptabel pälspresentation 

önskar en samnordisk bearbetning av domares utvärderingar/rapporter genom SKKs 
försorg. 

 

§ 55 Synpunkter på domares bedömning av SRD-ras 

Förelåg redogörelse för handläggning av ärende där utställare framfört klagomål på 
domares bedömning med tanke på riskområde enligt SRD. 
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SRD kommittén har valt att i särskilda fall kontakta domare och informera om vad som 
noterats, vilket också skett i detta fall.  
 
SRD-K finner att en direktkontakt med domaren tjänar syftet att påminna om, utveckla 
och förtydliga tillämpningen av rekommendationerna i SRD.  Domarens ”fria skön” 
medger att olika tolkningar görs och att dessa ibland behöver diskuteras. SRD-
principen är förebyggande – domare (och uppfödare) uppmärksammas på 
typrelaterade exteriöra överdrifter så att olyckliga trender motverkas. 
Formella klagomål från enskilda personer på domares bedömningar är 
Domarkommitténs (DK) ansvarsområde. DK handlägger oftast ärenden av det slaget 
genom den besvärsväg som ska initieras genom protest till utställningsbestyrelsen vid 
aktuell utställning.  
SRD-K kan när så är befogat aktualisera ett ärende till DK, kommittén fann ej detta 
nödvändigt i det aktuella fallet. 
Ärendet lades efter genomgång till handlingarna. 

 

§ 56 Utbildning, ögon 

Förelåg bild- och textmaterial från SKKs adjungerade ögonveterinär Berit Wallin 
Håkanson inför framtagandet av ett undervisningsmaterial om ögon och om de 
ögonproblem ad nexa (runt ögonen) som utställningsdomare bör ha kännedom om. 

SRD-K tog del av materialet och diskuterade hur ett utbildningsmaterial bäst utformas 
för att vara användbart i första hand för exteriördomare men även för veterinärer. 
Rasstandarder beskriver olika ögonformer där vissa disponerar för permanenta 
problem. 

 

SRD-K framförde ett tack till Berit Wallin Håkanson för det instruktiva materialet och 
uppdrog till Dan Ericsson och Paula Sunebring att arbeta vidare med frågan och 
bedöma tillämpligheten av det erbjudna bildmaterialet. 

 

§ 57 Möten med klubbar 

a) Pekingeselogen 

Förelåg skrivelse från Pekingeselogen (PL), författad efter det möte som hölls med 
klubben 2013-05-30, och nytt förslag till avsevärt förkortad rastext. 

 

SRD-K noterar att rasklubben inte kan ställa sig bakom förslaget till rastext som man 
anser inte lever upp till syftet att ”stävja en ohälsosam utveckling av eftersträvade 
överdrifter av exteriöra rastypiska särdrag”. PL menar i skrivelsen vidare att rasen 
pekingese bedömts efter en helt annan måttstock än andra raser i grupp 9.  
SRD-K tog del av PLs nya förslag och fann att PL i motiveringen till sitt textförslag inte 
tillräckligt har omfattat det internationella/globala perspektivet och inte heller det 
förebyggande perspektivet på SRD-arbetet.  
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SRD-K fann även PLs förslag till rastext alltför summariskt för att vara till hjälp för 
domare vid bedömning av riskområden för pekingese.  
SRD-K beslöt att tillskriva ras- och specialklubb. 

 

b) Schäferhundklubben och Svenska Brukshundklubben (SBK) 

Förelåg minnesanteckningar från möte den 15 augusti där Göran Bodegård och Dan 
Ericsson deltog. Minnesanteckningarna föredrogs av Göran Bodegård. 

Vid mötet avhandlades frågeställningar om SRD-Ks ansvarsområden och syftet med 
SRD. Rasklubben redogjorde för riskområden när det gäller exteriör och för de 
presentationsöverdrifter som är vanligt förekommande specifikt i schäferrasen. Mötet 
berörde även orsaker till de låga anmälningssiffrorna på utställning och hur man kan 
arbeta för att påverka dessa.  
SRD-texten för tysk schäferhund kommer att diskuteras vidare både inom SKK och 
inom  NKUs BSI-grupp. 

 

SRD-K tackade för rapporten och ser positivt på det fortsatta samarbetet med 
Schäferhundklubben och SBK. 

 

c) Svenska Yorkshireterriersällskapet (SYTS) och Svenska Terrierklubben (SvTeK) 

Förelåg skrivelse från rasklubben angående förslag till reviderad SRD-text. Rasklubben 
yrkar på att punkterna om andning, tungfel och presentationsöverdrifter stryks och 
menar att dålig käk- och tandstatus inte är ett speciellt vanligt förekommande fel hos 
rasen. Klubben hänvisar till mötet med SRD-gruppen år 2011 och de formuleringar som 
där diskuterades angående käk- tand- och tungstatus.  

SYTS har framhållit att SRD-utvärderingarna från domare alltför sällan innehåller 
motiveringar till varför rasen alls ska finnas med på listan. SYTS hade därför krävt ett 
möte med SRD-K för att diskutera synen på riskområden för rasen. 

 

SYTS och SvTeKs representanter hälsades välkomna till mötet av ordföranden. Vid 
mötet avhandlades frågor kring rasens riskområden enligt SRD när det gäller exteriör 
och pälspresentationsöverdrifter. Rasklubbens tog också upp de stora svårigheterna 
som rasens popularitet som sällskapshund medför, med uppfödare som inte är 
anslutna till eller lojala med SKK. Uppfödare som står utanför rasklubben ansvarar för 
produktionen av en ansenlig del av populationen i Sverige, även oregistrerade hundar.   

Göran Bodegård påminde om att SRD ska ses såväl i ett nationellt som i ett 
internationellt perspektiv och att en placering på listan inte är en bestraffning men en 
möjlighet att visa fram det seriösa arbete som bedrivs inom rasklubben. 
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SRD-K tackade SYTS och SvTeKs representanter för mötet som kommer att följas upp 
med ytterligare kontakt inför den slutgiltiga revideringen av SRD-texten för 
yorkshireterrier.  

Särskilda minnesanteckningar skrevs vid mötet. 

  

§ 58 Domarutbildning SRD-raser 

Förelåg protokollsutdrag från Domarkommittén (DK) med beslut att vidarebefordra 
fråga från Svenska Dvärghundsklubben SDHK om grund- och vidareutbildning för 
domare ”på raser som ingår i SRD-programmet”.  

Förelåg även den skrivelse (Motion till ordinarie klubbmöte 2013 i Mopsorden) som låg 
till grund för ärendet och som innebär ”att grund- och vidareutbildning för domare på 
raser som ingår i SRD-programmet skall ske genom antingen examination för 2 domare 
med gedigen personlig erfarenhet (helst uppfödarerfarenhet) av dessa raser alternativt 
efter deltagande i ett seminarium där såväl domare med denna kompetens som 
veterinär med den raskompetensen anlitas som föreläsare”.  

 

SRD-K delar DKs mening att de examinatorer som specialklubben utser förutsätts 
innehar den kompetens som efterfrågas i skrivelsen.  

SRD-K anser det vara angeläget att utbildning av domare kvalitetssäkras och föreslår 
att SDHK med hjälp av förslagsställaren Moa Persson initierar framtagandet av 
utbildningsmaterial kring speciella problemställningar för de raser specialklubben har 
rasansvar för.  SRD-K ställer sig positiva till att medverka i ett sådant arbete. 

SRD-K hänvisar också till det arbete kring utveckling av exteriördomarkonferenser som 
SKKs Centralstyrelse tagit initiativ till och som kommer att diskuteras vid 
överläggningar i samband med Kennelfullmäktige (KF). 

 
  

§ 59 Protokoll  

a) Protokoll från CS 

Förelåg CS protokoll nr 3 och 4/2013 och protokollsutdrag 

 

SRD-K noterade protokoll och protokollsutdrag om CS beslut att vid nästa 
regelrevidering skriva in ett förbud för kastrerade hundar att delta på utställning.  

 

Protokollen lades därefter till handlingarna. 
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b) Protokollsutdrag SKK/DK 

Förelåg protokollsutdrag med förfrågan om SRD-Ks synpunkter på särskilda former för 
domarutbildning av SRD-raser. 

 

SRD-K hade behandlat frågan under § 58. 

 

c) FCI-cirkulär 

Förelåg följande dokument; 

cirkulär 29/2013 
cirkulär 30/2013 General Committee’s report 
cirkulär 30/2013 report on FCI activities 
circular 30/2013 General Assembly 
Standards and Scientific commissions, joint meeting 22nd March 2013 
FCI General Assembly Main decisions Budapest 13-14 May 
cirkulär 33 Statutes 
cirkulär 33 Standing orders   
cirkulär 33 Recognition of a new breed   
Members and contract partners 

 

SRD-K noterade informationen. 

 

§ 60 Information från kommitténs ledamöter och adjungerade 

 

Informationspunkten utgick på grund av tidsbrist. 

  

 

§ 61 Pågående ärenden 

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

§ 62 Kopia för kännedom 

 

SRD-K noterade en skrivelse om pälsborttagning på chinese crested dog från anonym 
avsändare och en skrivelse om bedömning av engelsk bulldogg och synpunkter på 
domares premiering av alltför tunga hundar. Skrivelsen angående engelsk bulldogg har 
besvarats bl.a. med hänvisning till arbetet inom Arbetsgruppen för engelsk bulldogg, 
tillsatt av SKKs avelskommitté och med representation från SRD-K. 
 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHNyZGt8Z3g6NDMxYzY3YWQ3NTg1Njlh
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHNyZGt8Z3g6MTY2NjI0ODJlYTY5NzU2YQ
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHNyZGt8Z3g6N2Y0MzYxOTZmZWVlZTFlYw
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHNyZGt8Z3g6NzBmODNkNTNkMzZkNTIxNw
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§ 63 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden behandlades. 

 

§ 64 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. 

Anna Qvarfort aktualiserade frågan om Nyhetsbrev från SRD-K och demonstrerade det 
verktyg man använder i arbetet och som ger möjligheter att rikta information till olika 
målgrupper. 
 
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.  
SRD-K uppdrog till Anna Qvarfort att tillsammans med Dan Ericsson sammanställa ett 
Nyhetsbrev i första hand till exteriördomare, men även till funktionärer som arbetar 
praktiskt med SRD på utställning. 

 

§ 65 Sammanträdet avslutas  

Nästa möte äger rum 2013-12-17. 
 
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. 


