
SKK/StandK nr 2/2009 
2009-05-12 
§ 19-44 
 
 
Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 12 maj 2009 på 
SKKs kansli, Spånga. 
 
 
Närvarande: Göran Bodegård (ordförande), Sonja Hagelberg 
 
Adjungerade:  Renée Sporre-Willes 
 
Vid protokollet: Håkan Ericson 
 
 
§ 19 Mötet öppnas 
 
Standardkommitténs ordförande Göran Bodegård hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade mötet öppnat. 
 
 
§ 20 Justerare 
 
Jämte mötesordföranden kommer Sonja Hagelberg att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 21 Dagordning 
 
Beslöt StandK att efter vissa ändringar och tillägg fastställa föreslagen dagordning. 
 
 
§ 22 Föregående protokoll StandK nr 1/2009 
 
Förelåg justerat protokoll från StandKs sammanträde 20 januari 2009 vilket genomgicks och 
därefter med godkännande lades till handlingarna. 
 
 
§ 23 SKK-protokoll 
 
Förelåg för kännedom CS protokoll nr 1/2009, 2/2009 samt AK protokoll nr 1/2009, 2/2009 
vilka genomgicks. 
 
Noterade StandK att CS beslutat genomföra en särskild domarkonferens utifrån perspektivet 
SKKs Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) under 2011 (CS 1/2009, § 17). 
 
Noterade StandK vidare att CS beslutat att gotlandsstövare åter ska registreras i SKKs 
hundregister (CS 1/2009, § 5). 
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Beslöt StandK kontakta Svenska Stövarklubben och föreslå en genomgång av rasstandarden 
för gotlandsstövare. 
 
Därefter lades protokollen till handlingarna. 
 
 
§ 24 FCI-protokoll 
 
Förelåg för kännedom protokoll från FCI Standards Commission 16/11 2008 samt FCI 
Standards Commission och Scientific Commission 16/11 2008 vilka genomgicks. 
 
Renée Sporre Willes informerade om arbetet inom FCI med anledning av olika punkter i 
protokollen varefter dessa lades till handlingarna. 
 
 
§ 25 Redovisning av arbetsmöte 18/2 2009 
 
Håkan Ericson redogjorde för det arbetsmöte som ägde rum 18/2 2009. Närvarande var Sonja 
Hagelberg, Renée Sporre Willes och Håkan Ericson. 
 
Standarder fastställda för publicering (raserna saknar specialklubb): 
- aïdi 
- black and tan coonhound 
- braque fancais, type pyrénées 
- ceskoslovenský vlcak 
- kai 
 
Nya standarder från FCI med enstaka ändringar 
- bullterrier (en ny mening) 
- norfolkterrier (ett nytt ord) 
- norwichterrier (ett nytt ord) 
- bichon havanais (en ny mening) 
- cavalier king charles spaniel (tre nya ord) 
- king charles spaniel (ett nytt ord) 
- afghanhund (en ny mening) 
Efter översättning av ändringarna fastställdes ovanstående standarder för publicering. 
 
Plott 
- standarden bordlades i väntan på svar från AKC angående färger 
 
Nya standarder från FCI, fördelning av översättningsuppdrag 
- berger picard (Sonja Hagelberg) 
- briard (Sonja Hagelberg) 
- dogue de bordeaux (Sonja Hagelberg) 
- epagneul francais (Sonja Hagelberg) 
- mexikansk nakenhund (Håkan Ericson, uppdrag kvarstår sen tidigare) 
 
Nya standard från CMKU, fördelning av översättningsuppdrag 
- prazský krysarik (Sonja Hagelberg) 
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Beslöt StandK att översättningen av den nya meningen i standarden för afghanhund ska lyda: 
”Varje tecken på klippning eller saxfrisering ska fördömas”. 
 
Beslöt StandK fastställa samtliga övriga vid arbetsmötet fattade beslut. 
 
 
§ 26 Redovisning av arbetsmöte 17/3 2009 
 
Förelåg minnesanteckningar av sekreteraren från arbetsmöte 17/3 2009. Närvarande var 
Göran Bodegård, Sonja Hagelberg, Renée Sporre Willes, Håkan Ericson, Ulf Uddman (SKKs 
vd) och Inger Gille (SKKs marknadsavdelning). Under mötet diskuterades rasnamn och 
tilltalsnamn, definition av begreppet ras, antalet raser, standarder och standardteckningar. 
Mötet beslutade att StandK ska: 
- gå igenom FCIs standardmall och göra eventuella förändringar av SKKs version 
- gå igenom vilka standardteckningar som visar hundar med kuperade öron, vilka ska 

släckas, respektive kuperade svansar, som ska streckas 
- ta fram en förklarande text som ska ligga under samtliga standardteckningar 
 
Mexikansk nakenhund 
- standarden fastställdes för remittering 
 
Tornjak 
- standarden fastställdes för publicering (rasen saknar specialklubb) 
 
Beslöt StandK fastställa samtliga vid arbetsmötet fattade beslut. 
 
 
§ 27 Information och rapporter 
 
Förelåg meddelande för kännedom från FCI angående organisationens nya 
informationsstrategi där de flesta dokument i fortsättningen kommer att sändas per e-post 
alternativt kunna hämtas från FCIs hemsida. 
 
Förelåg rapport från sekreteraren från möte med SKKs kommittésekreterare, SKKs 
marknadsavdelning och SKKs vd Ulf Uddman vilken genomgicks och därefter lades till 
handlingarna. 
 
 
§ 28 Standardfrågor i NKU/AU 
 
Förelåg svar från SKKs vd Ulf Uddman angående StandKs frågor beträffande behandlingen 
av standardfrågor i NKU/AU (StandK 1/2008, § 4). 
 
Noterade StandK informationen. 
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§ 29 Specialklubbtillhörighet för raser i grupp 5, protokollsutdrag från SKK/FK 
 
Förelåg protokollsutdrag från SKKs Föreningskommitté i vilket påpekas att FK inte delar 
StandKs uppfattning beträffande specialklubbtillhörighet för raser i grupp 5 samt att beslut 
angående specialklubbtillhörighet hör till FKs delegering. 
 
Noterade StandK informationen. 
 
 
§ 30 Tilltalsnamn, uppdrag från SKK/CS 
 
Konstaterade StandK att kommittén har ett fortsatt uppdrag från CS angående tilltalsnamn 
för svåruttalade rasnamn. 
 
Beslöt StandK invänta en konkretisering av det fortsatta uppdraget innan arbetet återupptas. 
 
 
§ 31 Raskompendier för SRD-raser 
 
Diskuterade StandK åter ett eventuellt samarbete med SKKs domarkommitté angående 
raskompendier (StandK 1/2009, § 10) för de raser som särskilt uppmärksammats i SKKs 
Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD). StandK önskar en fortsatt diskussion om ett 
samarbete. 
 
 
§ 32 Standardmall 
 
Diskuterade StandK olika frågor angående en ny översättning av FCIs standardmall. 
 
Beslöt StandK att direkt översätta FCIs allmänna formuleringar under Fel samt 
Diskvalificerande fel. 
 
 
§ 33 Standardteckningar 
 
Beslöt StandK införa följande förklarande text under samtliga standardteckningar: 
”Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt 
exemplar” 
 
Konstaterade StandK att standardteckningar som visar hundar med kuperade öron inte ska 
visas samt att på teckningar som visar hundar med kuperad svans ska en okuperad svans 
streckas (se § 26 ovan). 
 
Beslöt StandK vidare att gå igenom standardteckningarna för de 47 raserna i SKKs Särskilda 
Rasspecifika Domaranvisningar, i första hand de 7 raserna i gruppen ”Åtgärder krävs” 
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§ 34 Chinese crested dog, yttrande från Svenska Dvärghundklubben 
 
Förelåg yttrande från SDHK angående förslag till ändringar i översättningen av standarden 
för chinese crested dog (StandK 1/2008, § 13). 
 
Beslöt StandK bifalla vissa av klubbens synpunkter samt efter vissa redaktionella ändringar 
fastställa standarden för publicering. 
 
Noterade StandK särskilt den nya formuleringen under Päls: 
”Hos powder puff består pälsen av underull som bildar en mjuk slöja av långt hår, vilket är 
karaktäristiskt.” 
 
 
§ 35 Terrier brasileiro, yttrande från Svenska Terrierklubben 
 
Förelåg yttrande från SvTeK i vilket klubben tillstyrker förslag till översättning av standarden 
för terrier brasileiro. 
 
Beslöt StandK fastställa standarden för publicering. 
 
 
§ 36 Papillon/phalène, fråga angående mankhöjd från Papillon-Ringen 
 
Förelåg skrivelse från Papillon-Ringen angående formuleringen beträffande mankhöjd och 
vikt i standarden för papillon/phalène. 
 
Konstaterade StandK att 
- standarden är korrekt översatt från FCIs standard på franska 
- hundar inte vägs på utställningar i Sverige samt 
- Papillon-Ringen har möjlighet att kontakta den franska rasklubben angående förhållandet 

mankhöjd-vikt. 
 
 
§ 37 Engelsk setter, skrivelse från Svenska Setterklubben för Engelsk Setter 
 
Förelåg skrivelse från SSK angående måttuppgifter i standarden för engelsk setter. Klubben 
konstaterar att när standarden reviderades 2004 infördes formuleringen ”Den arbetande 
engelska settern kan vara förhållandevis lättare byggd” samtidigt som en svensk kommentar i 
standarden angående mankhöjd togs bort. SSK yrkar att den svenska kommentaren återinförs 
i standarden för att innebörden i formuleringen ovan ska kunna tokas rätt. 
 
Konstaterade StandK att 
- SKKs rasstandarder ska vara översättningar av FCIs standarder varför samtliga de svenska 

kommentarer som har förekommit i olika standarder har tagits bort 
- som medlem i FCI kan SKK inte göra egna tillägg av denna typ i standarden 
- kommentarer till standardtexten däremot kan förekomma i raskompendier 
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§ 38 Bordlagda standarder 
 
Beslöt StandK att fortsatt bordlägga följande standarder: 
- australian shepherd 
- berger des pyrénées à poil long 
- english toy terrier 
- mastiff 
- whippet 
- prazský krysarík 
 
Beslöt StandK uppdra åt sekreteraren att för följande standarer: 
- plott: åter fråga den amerikanska rasklubben angående färger 
- russkaya tsvetnaya bolonka: åter fråga RKF angående rasens standard 
- sredneasiatskaja ovtjarka: åter fråga RKF angående texten beträffande tänder 
 
 
§ 39 Nya raser i Sverige, översättningsuppdrag 
 
Sekreteraren anmälde att följande nya FCI-raser nu finns registrerade i SKKs hundregister 
(inom parentes anges fördelning av översättningsuppdrag): 
- american foxhound (Sonja Hagelberg) 
- cimarrón uruguayo (Håkan Ericson) 
 
 
§ 40 Övriga nya FCI-standarder 
 
Följande reviderade standarder har inkommit från FCI (inom parentes anges fördelning av 
översättningsuppdrag): 
- berger picard (Sonja Hagelberg) 
- briard (Sonja Hagelberg) 
- dogue de bordeaux (Sonja Hagelberg) 
- épagneul francais (Sonja Hagelberg) 
- portugisisk vattenhund (Håkan Ericson) 
- cão da serra de aires (Sonja Hagelberg) 
- podengo portugues (Sonja Hagelberg) 
- cão de castro laboreiro (ej registrerad i Sverige) 
- cão da serra de estrela (Sonja Hagelberg) 
- perdiguero portugues (Håkan Ericson) 
 
 
§ 41 The Kennel Clubs interimstandarder 
 
Renée Sporre Willes informerade om the Kennel Clubs interimistiska revideringar av ett antal 
standarder. Standarderna används men ytterligare ändringar kan tillkomma fram till juli 2009. 
FCI General Committee har ett möte 28-29/7 då ett antal av de standarder StandK bordlagt 
kommer att behandlas. 
 
Beslöt StandK avvakta med behandlingen av aktuella standarder i väntan på att the Kennel 
Clubs interimistiska standarder hinner fastställas och behandlas av FCI. 
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§ 42 Beslut om offentliggörande och information 
 
Beslöt StandK att på SKKs webbplats eller i Hundsport Funktionär särskilt informera om 
- den nya standardmallen som mer strikt kommer att följa FCIs så kallade Jerusalem-modell 
- den förklarande texten som ska stå under varje standardillustration 
 
 
§ 43 Nästa möte 
 
Beslöt StandK att nästkommande arbetsmöte äger rum 16/6 2009 kl 10. 
 
 
§ 44 Mötet avslutas 
 
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Håkan Ericson 
 
 
 
Justeras      Justeras 
 
 
 
Göran Bodegård     Sonja Hagelberg 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock 
bli föremål för ändring av SKK/CS. 


