KF 2017
Bilaga 28:5

Motion till Svenska Kennelklubben
Kennelfullmäktige 2017
Standardmall för domarkompendium
Det ligger på special- och rasklubb att arrangera domarkonferenser med jämna mellanrum.
Avsikten är att utbilda och informera våra domare om våra rasers utveckling, problem och
eventuella ändringar t.ex. i standarder från rasernas hemländer och FCI.
Ras- och SpecialMubben åläggs då med ett krav att arbeta fram ett domarkompendium till
varje ras som skall gås igenom och som ska vara av en speciell kvalité, allt enligt SKKs
önskan.
För special- och rasklubb medför det ett stort problem med det jobb som ibland kan vara rent
ut sagt övermäktigt.
Under den tid kompendiet utformas byter rasklubbarna styrelse, de nya har kanske ingen
erfarenhet, och att det är deras ansvar att utforma ett kompendium, detta skapar många gånger
konflikter i klubbarna.
Specialklubben framstår som en diktator som mänga gånger hamnar i en situation där
specialklubben själv får göra rasklubbarnas kompendium, detta till trots att man oftast inte alls
har kunskapen om de rasspecifika saker och problem inom rasen.

SSUK yrkar härmed
Att Svenska Kennelklubben tar fram ett standardmall för domarkompendium där arbetet för
rasklubb och specialklubb är att lägga in bilder med text och förklaringar på rätt ställen och
med rätta kvaliteter.
Det blir lättare för rasklubbarna att uppdatera och få med de innehålla som SKK kräver.
En enhetlig standardmall borde även göra det mer ekonomiskt för ras- och specialklubb vid
tryckning och avlasta SKKs ansvariga tidsmässigt när dessa kompendier skall godkännas. Det
blir även lättare att revidera kompendier inför nästa konferens.

Styrelsen för Svenska Spets- och Urhundklubben, SSUK
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Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben, SSUK, angående standardmall för
domarkompendium
Svenska Spets- och Urhundklubben yrkar att SKK tillhandahåller en enhetlig standardmall där
ras- eller specialklubben endast behöver lägga in text och förklaringar.
SKK/CS får efter hörande av SKKs Domarkommitté avge följande yttrande:
SKKs Domarkommitté har utarbetat instruktioner för att ta fram kompendier samt att bra
exempel på raskompendier finns att tillgå för de klubbar som så önskar.
Den befintliga instruktionen kommer under avsnittet "Layout" att kompletteras med
följande text för att underlätta klubbarnas arbete: Rubriksättningen ska följa den
uppställning som finns i rasstandarden för aktuell ras. Hur rasstandarden är uppställd
varierar beroende på när den senast reviderades. Rasstandarder som reviderats under senare
år följer den av FCI fastställda
modellstandarden.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.

Konsekvenser:
Ekonomiskt:
Administrativt:

Inga
Inga
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Upprättande av raskompendium för exteriördomare
Raskompendier framställs relativt sällan - man kan räkna med att ett kompendium är
aktuellt 5-10 år, ibland längre. Det ställer krav på utformning och innehåll.

Ras- och specialklubbens ansvar
Ras- och specialklubben ansvarar för att raskompendium utarbetas. Kompendier
framställs på uppdrag av respektive ras- och specialklubb och ska därför också
innehållsmässigt godkännas av desamma.
Inför exteriördomarkonferenser ska kompendier och handlingar vara deltagande domare
tillhanda cirka en månad före aktuell konferens. Det innebär att det är klubbarnas ansvar
att påbörja arbetet inför sina konferenser i god tid • inklusive arbetet med
—
raskompendier.
Kompendiet ska vara en förklaring och komplettering till den aktuella rasstandarden för
respektive ras.
Kompendiets innehåll får aldrig strida mot den aktuella rasstandarden och får alltså inte
rymma tolkningar och kommentarer som strider mot denna.
Innan arbetet med att göra ett nytt eller reviderat raskompendium påbörjas, bör klubben
ta kontakt med SKKs Arbetsgrupp för standardfrågor för att kontrollera om den aktuella
rasstandarden är föremål för revidering. Skulle så vara fallet bör klubben vänta med
framtagande av kompendium till dess en svensk översättning finns.
Copyright på kompendier får inte förekomma då de begränsar SKKs möjlighet att
använda dem i utbildningssammanhang. Däremot får det gärna framgå vem eller vilka
som sammansatt kompendiet för klubben.
När klubben färdigställt raskompendiet ska det skickas till SKK/DK som utser
granskare som sedan tar kontakt med klubbens kontaktperson för att meddela eventuella
synpunkter om justeringar. Klubben kan även be om att få uppgift om DKs granskare i
ett tidigare skede för att löpande kunna ha kontakt och få synpunkter om kompendiets
utformning under arbetets gång. Klubben ska sedan skicka in det slutligt godkända
kompendiet till SKK/DK, antingen i digital form eller upptryckt i minst två exemplar.
Kontakt med DK tas via sekreteraren, e-post dk@sklc.se, postadress SKK, DK, 163 85
Spånga.
Kompendiet ska godkännas av SKK/DK innan det får användas.
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Standardtext
Rasstandarden måste återges ordagrant och i samma följd som i SKKs godkända
standard. I kompendiets inledning ska det framgå vilken standardtext som ligger till
grund för kompendiet och det ska naturligtvis alltid vara den senaste av SKK
fastställda/utgivna versionen. Ange förslagsvis "Kompendiet bygger på standard
fastställd av SKK ÅÅÅÄ-MM-DD ".

Kommentarer
Kommentarer lämnas i anslutning till standardtexten. Standardtext och kommentarer ska
vara klart åtskilda genom att till exempel kommentarerna anges med kursiv stil eller
inom ram eller liknande.
Kommentarerna ska vara relevanta, upplysande, förklarande och får aldrig strida mot
standardtexten. Tidigare standardformuleringar - om de förtydligar tolkningen i
standarden - eller gammal praxis inom rasen får gärna finnas som förklarande text i
kommentarerna. Kommentarer är av stor vikt när standarden är summarisk och
kortfattad, för att ge en tolkning av standardtexten.
Lämpliga delar ur de rasspecifika avelsstrategierna (RAS) kan tas med.
I de fall rasen är upptagen i de särskilda rasspecifika domaranvisningarna (SRD) ska
detta redovisas och belysas.
Ett raskompendium för exteriördomare ska inskränka sig till att belysa standarden och
inte ta med sådant som handlar om skötsel, avel, allmänna råd och liknande. Däremot
bör en ingående rashistorik och beskrivning av rasens ursprungliga och/eller nuvarande
användningsområde finnas.

Bilder
Kompendiet bör innehålla många instruktiva bilder av hög kvalitet, framförallt på
exteriört "excellenta" hundar. Bilder på generella fel är inte nödvändiga, däremot gärna
bilder på viktiga detaljer som ignoreras eller felbedöms av domarna. Bilder som
förklarar avvikelser av väsentlig art kan vara värdefullt att illustrera, till exempel
skillnader i uttryck på grund av ögon, öron och noslängd. Bilder av förekommande
färger och hårlag inom rasen bör finnas. Även goda huvudbilder är viktiga att ha med.
Glöm inte att vid behov föra in bildtexter så att det tydligt framgår vad ni vill illustrera
med respektive bild.
Kom ihåg att alltid få respektive fotografs medgivande om att använda bilder i
kompendiet. Det är lämpligt att skriftligt komma överens med respektive fotograf.

Layout
Layoutmässigt finns stor frihet men övergripande ska gälla att kompendiet är lättläst och
överskådligt.
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Årtal/datum för raskompendiets framtagande ska framgå i början av kompendiet.

Övrigt av vikt
Ange inga kennelnamn annat än på gamla historiska hundar. Skriv inte ut namn på
aktiva kennlar och uppfödare.
Annonser kan få förekomma men då endast på omslagets sista sida eller dennas insida.

Bidrag från SKK/DK
För av DK godkänt nytt eller reviderat raskompendium får specialklubben ett bidrag
(för närvarande normalt 3 000 kronor per raskompendium).
Av SKK/DK godkänt raskompendium finns tillgängligt på SKKs kansli att användas
inom exteriördomar utbildningen samt arkiveras ett exemplar i SKKs bibliotek.

SKKs Domarkommitté 2012-02-07

3

()
3

