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SKK/AG-ES nr 1-2019
2019-01-29
§ 1-11

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Arbetsgrupp för att främja exteriör sundhet 2019-01-29.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Kurt Nilsson, ordförande, Patrik Cederlöf, vice ordförande, Anna
Törnlöv, Karin Brostam Berglund, Maria Lönnhammar.
Adjungerade SKKs kansli: Helena Skarp, Kjell Svensson
Vid § 11: Pekka Olson, SKKs Centralstyrelses, CS, ordförande, Karl-Erik Johansson, SKKs
Domarkommitté, DK.
Anmält förhinder: Maria Ehrenberg, SKKs kansli, Åke Hedhammar, senior advisor.
Minnesanteckningar: Lotta Olsson
§ 1. Mötet öppnas
Ordförande Kurt Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Val av justerare
Att justera dagens minnesanteckningar valdes Patrik Cederlöf.
§ 3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 4. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar gicks igenom och lades därefter till handlingarna.
§ 5. Resultatrapporter
Resultatrapporterna gicks igenom och konstaterades att vi ligger något över den lagda
budgeten men inom felmarginalen. Lades därefter till handlingarna.
§ 6. Rapport från arbetsgrupper och pågående arbeten.
a) Översyn av SRD dokument med instruktioner till läns- och specialklubbar samt för
SRD presentatörer.
Hela upplägget med hur det till arrangörer och domare informeras om SRD innan
en utställning diskuterades. SRD har nu funnits i 10 år och vår nordiska domarkår
är väl informerad om syftet. Även många av de utomnordiska domare är väl insatta
i problematiken som SRD tar upp då det finns i olika varianter i flera andra länder.
Efter ingående diskussion beslutades det att slopa den obligatoriska SRD
genomgången och därmed även att utse en SRD presentatör på våra länsklubbar.
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De olika dokumenten som nu används omarbetas nu av Anna Törnlöv, Karin
Brostam Berglund och Lotta Olsson utifrån ovanstående beslut. Istället för att en
domare har utsetts till SRD presentatör så beslutades det att våra svenska
exteriördomare alla ombeds att vara SRD ambassadörer. Ambassadören ska vara
en person som domare kan vända sig till på den aktuella utställningen för
information och eventuella frågor gällande SRD. Lotta Olsson uppdrogs att
tillskriva samtliga domare och informera om ovanstående beslut, de ombeds även
att meddela om de inte vill vara SRD ambassadör. Den arrangerade klubben
ombeds att vid sin obligatoriska genomgång för domarna informera om vem/vilka
som är SRD ambassadörer på den aktuella utställningen. Ingen ekonomisk
ersättning utgår till ambassadörerna.
b) Arbetsgruppen för exteriördomarkonferensen 15-17 november 2019 för SDHKs
brakycefala raser samt Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg och Svenska
Bostonterrier Klubben.
Minnesanteckningar från arbetsgruppens möte den 12 december 2018 gicks
igenom. Förslag fanns för program och att bjuda in externa föreläsare. Till
arbetsgruppens nästa möte, planerat till vecka 8, föreslogs att till detta möte bjuda
in Jens Myrman, den av DK utsedda kontaktpersonen för konferensen. Vidare
planeras ett möte för representanter från de aktuella ras- och specialklubbarna
den 12 februari.
c) Arbetsgruppen för framtagande av utbildningsmaterial för
aspirantdomare/examinatorer för de fem fokusraserna.
Minnesanteckningarna från arbetsgruppens två möten, 22 november 2018 och 22
januari 2019, gicks igenom. Det är nu bestämt att det blir en två dagars
vidareutbildning den 24-25 april 2019 för de domare som av rasklubbarna är
utsedda som examinatorer för dessa raser. Denna utbildning ligger under DKs
ansvar och budget. Utbildningsmaterialet som tas fram för denna vidareutbildning
ska även kunna användas för kommande utbildningar av nya examinatorer.
d) Nulägesrapport inventeringsstudien
Lotta Olsson rapporterade att man nu har beskrivit 121 hundar. Alla som deltar
med sina hundar är positiva till studien och tycker att det känns viktigt att vara en
del i arbetet med dessa rasers problematik. Flera inventeringstillfällen är inbokade
under våren, kalender finns på skk.se.
e) Ålder när hundar vinner på våra utställningar
Detta diskuterades även på AG-ES förra möte och den nu bifogade listan över Bäst
i Rasen vinnare från 2017 gicks igenom. Lotta Olsson uppdrogs att ta fram en lista
som går över flera år för att få ett bättre underlag. Karin Brostam Berglund
uppdrogs att titta på detta till nästa möte.
§ 7. Information från ledamöter och kansli
a) Anna Törnlöv och Karin Brostam Berglund: Tog upp till diskussion om frågorna:
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Vad ska vi göra och vart är vi på väg? AG-ES har i sin delegeringsordning att arbeta
med samsyn mellan kommittéerna. Där står:

- Samordna samtliga insatser som görs för att främja exteriör sundhet och motverka
exteriöra överdrifter hos rashundar i syfte att främja en samsyn inom SKK-organisationen.

- Öka samverkan och kunskapsutbyte mellan Avelskommittén och Domarkommittén samt i
förekommande fall även andra av CS kommittéer/arbetsgrupper i de frågor som omfattas
av arbetsgruppens verksamhetsområde.

- Fortlöpande sprida kunskap om arbetet i arbetsgruppen samt tydliggöra SKKs
prioriteringar inom de områden där motsatsförhållanden eller bristande samsyn mellan
olika delar av organisationen kan råda.
Det är ett stort och inte helt lätt arbete där det måste bli tydligare vad SKK står
centralt i dessa frågor gällande exteriör sundhet. AG-ES arbete berör många
kommittéer och vi måste nå samsyn mellan dessa så att vi jobbar mot samma mål.

-

b)
Helena Skarp: Informerade om upplägget på International Partnership for
Dog Health 4th International Dog Health workshop 30/5-1/6 2019. Fem olika
workshopstema står på agendan:
The concept of breed, Helena Skarp en av föredragarna
Supply and Demand
Breed-Specific Health Strategies
Genetic Testing for Dogs
Exaggerations And Extremes In Dog Conformation, Åke Hedhammar en av
föredragarna
Förutom Helena Skarp och Åke Hedhammar, så kommer SKK ha deltagare i de olika
workshopen.
Informerade om att tidningen Härliga hund i sitt senaste nummer har en artikel om
trubbnosiga hundar där Samverkansgruppen för hundvälfärd reagerat på
bildmaterialet.
Fråga har ställts från Hundsport Specials redaktion om AG-ES önskar journalistisk
bevakning av sina möten. Helena Skarp förklarade innebörden av detta och att
flera av SKKs kommittéer redan idag har detta. AG-ES ställer sig mycket positivt till
detta, det är dock mycket viktigt att den bevakande journalisten är väl insatt i
ämnet.
Det finns nu en sida på SKKs webbportal om trubbnosiga hundar. Tanken är att den
efter att ha utvecklats mer ska få en mer framträdande plats än den har idag.
AG-ES uppmanas att komma med tips om innehåll som kan vara till hjälp och
intresse för både uppfödare, valpköpare, exteriördomare och allmänhet.
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c) Sekreterare: Informerade om att Finska Kennelklubbens Gångtest, motsvarigheten
till vårt Besiktningsintyg av brakycefala hundar, som varit igång sedan 2017 från 201901-01 är obligatoriskt för engelsk bulldogg inför avel.
The Kennel Club i England inför från 2019-02-02 motsvarande intyg för de
brakycefala raserna: Respiratory function grading scheme.
För kännedom fanns den lista som skickas till CS inför deras möten om status för
de pågående arbeten som görs inom organisationen gällande brakycefala hundar.
§ 8. Protokoll och cirkulär
a) CS § 132 c) Återremittering av text ”Därför arbetar SKK för sundare trubbnosar”
Den text som tagits fram av AG-ES om varför SKK arbetar för sundare trubbnosar
hade av CS återremitterats för omarbetning. AG-ES diskuterade detta och
arbetsgruppen var helt enig om att texten inte ska omarbetas utan användas i sin
ursprungliga form.
b) CS § 132 b) Beslut om att ge AG-ES mandat att arbeta vidare med förslaget om
möjligheten att av hälsoskäl stänga av hund från tävling, utställning och prov så att
detta kan införas så snart det är möjligt.
AG-ES beslutade att ge kansliet uppdrag att arbeta vidare med detta.
c) CS § 132 e) Underlag för besiktning av kortskalliga hundar.
Information om att CS givit SKKs Avelskommitté, AK, i uppdrag att besluta om
införande av Besiktning av hundar av brakycefal typ hälsoprogram nivå 1 (central
registrering). AG-ES noterade informationen.
d) Protokoll SKKs Centralstyrelse, CS, 5 2018
AG-ES noterade informationen.
e) Protokoll SKKs Avelskommitté, AK, 5 2018
AG-ES noterade informationen.

§ 9. Inkomna skrivelser
Brev inkommit från Göran Bodegård gällande SRD utskicket till våra exteriördomare.
AG-ES diskuterade detta och Lotta Olsson uppdrogs att besvara Göran Bodegård.
§ 10. Kopia för kännedom
a) Forskningsrapport om att man nu har hittat mutationer hos vissa av de brakycefala
raserna som ger upphov till anatomisk utformning som har stora likheter med ett
hos människor ovanligt syndrom.
b) Utvärdering SRD filmen

SKK/AG-ES nr 1-2019
2019-01-29
Sida 5/6

De domare som dömde vid SHM 2018 ombads fylla i en utvärdering om SRD filmen
som där premiärvisades. Utvärderingssvaren är mycket positiva. Filmen ligger ute
på SKK Play och har i dagsläget har filmen haft 1600 visningar.
c) Forskningsrapport om studie gällande huvudformens eventuella koppling till
förekomsten av syringomyeli hos cavalier king charles spaniel.
§ 11. Övriga ärenden, Granskning av domarkompendium.
Under denna § närvarade även Pekka Olson och Karl-Erik Johansson.
Diskussionen inleddes med att förklara varför det nu är så viktigt att det i kompendierna
för de raser som är med på exteriördomarkonferensen 15-17 november 2019 framgår att
utvecklingen av raserna måste gå åt det mindre extrema hållet.
Pekka Olson betonade att det idag är ett stort tryck från samhället gällande extrem
exteriör hos våra sällskapsdjur. Att det inte är en tillfällighet att man tar upp andning i den
nya djurskyddslagen som träder i kraft senare i vår. Vi vill inte komma till det värsta
scenario med olika förbud som att man inte tillåter hundutställningar för vissa rastyper.
SKK har här en viktig uppgift att visa på att förändringsarbete pågår men att detta tar tid.
27 februari 2016 anordnade SKK en konferens rörande brakycefalproblematiken. Efter
denna gjorde SKK ett uttalande där man bland åtgärder för att komma till rätta med
problemen hos dessa raser säger:


Premiera och prioritera friska hundar med mindre utpräglad kortskallighet i
avelsarbetet för att minska hälsoproblemen i aktuella raser med beaktande av
korrekt rastyp.



Utöka utbildning av bl a utställningsdomare i bedömningen av hundars lämplighet
för avel med hänsyn till parametrar som påverkar andningsförmågan.

I AG-ES ansvarsområde står det Gå igenom RAS, domarkompendium och annan publicerad
text som godkänts av SKK för att säkerställa att dessa korrekt återspeglar de åtgärder som
vidtagits för att motverka exteriöra överdrifter.

-

Idealet måste förskjutas mot det mindre extrema, alla måste förstå vad ökad risk
innebär.
Domarna måste få kunskap om detta och budskapet måste även nå ut hela vägen i
uppfödarledet.
Domarna måste förstå att deras arbete även påverkar framtidens hundar och våga
premiera sunda hundar.
Det är viktigt att det i kompendierna finns bilder som visar en variation hos
hundarna, att bilder har kommentarer om vad de visar och att centrala bilder inte
visar hundar med stora felaktigheter i exteriöra detaljer, även om bildens syfte är
att visa på någon positiv aspekt av hundens exteriör.
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Vid diskussionerna kom förslag att ta fram en prototyp till normalfördelningskurva över
huvudform i bilder. Uppdrogs till kansliet att göra detta.
Det beslutades att en sammanfattning av SKKs uttalande som gjordes efter brakycefal
konferensen ska finnas med i samtliga domarkompendier för brakycefala raser. Kansliet
uppdrogs att ta fram detta och snarast skicka ut detta till de som arbetar med de aktuella
kompendierna.
§ 12. Ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
Inga ärenden befanns falla under denna punkt.
§ 13. Nästa möte
Nästa möte är den 28 mars, SKKs kansli, Rotebro
Resterande möten för 2019: 21 maj, 27 augusti och 22 oktober.
§ 14. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla deltagande och förklarade härmed möte avslutat

