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Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
arbetsgrupp för att främja exteriör sundhet 2019-03-28. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Kurt Nilsson, ordförande, Patrik Cederlöf, vice ordförande, Anna 
Törnlöv, Maria Lönnhammar, Karin Brostam Berglund. 

Senior advisor: Åke Hedhammar. 
Adjungerade SKKs kansli: Kjell Svensson, Helena Skarp, Maria Ehrenberg. 

Adjungerade: Åsa Lindholm, journalistisk bevakning. 

Vid § 18 från SKKs Centralstyrelses, CS, presidium: Pekka Olson, ordförande, Thomas 
Uneholt, Britt-Marie Dornell. 
Minnesanteckningar: Lotta Olsson. 
 
§12 Sammanträdet öppnas 
Ordförande Kurt Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 13.  Val av justerare  
Att justera dagens minnesanteckningar valdes Karin Brostam Berglund. 
 
§ 14.  Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes.  
 
§ 15.  Föregående minnesanteckningar  
Föregående minnesanteckningar gicks igenom och lades därefter till handlingarna.  
 
§ 16.  Resultatrapporter  
Resultatrapporterna gicks igenom och lades därefter till handlingarna.  
 
§ 17. Rapport från arbetsgrupper och pågående arbeten 

a) Vid vilken ålder blir hundarna Bäst i Rasen, BIR, vid  utställningar? 
Karin Brostam Berglund som fått i uppdrag att titta mer på när  hundar blir BIR vid  
utställningar presenterade ett antal raser som hon tittat närmare på. Resultat från 
åren 2014-2018 har använts för beräkning av statistiken.  
AG-ES tog del av och diskuterade det som statistiken visar. Det finns tydliga 
skillnader mellan olika raser och genomsnittet av alla raser. Man kan bland annat 
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notera att några av de brakycefala fokusraserna oftare än genomsnittet blir BIR vid 
unga år, och markant sällan blir det efter 3 års ålder. AG-ES fann det mycket 
intressant och Karin Brostam Berglund uppdrogs att arbeta vidare med frågan. 
 

b) SRD informationsutskick till läns- och specialklubbar 
Lotta Olsson har gjort ett utskick till läns- och specialklubbar med information om 
hanteringen av SRD vid våra utställningar, detta i väntan på revideringen av de 
dokument som hittills använts. AG-ES fann texten i utskicket, nu betydligt 
nedkortad mot tidigare, informativ och fullt tillräckligt och beslutade att 
fortsättningsvis använda sig av denna. 
 

c) Arbetsgruppen för exteriördomarkonferensen, 15-17 november gällande raserna 
mops, engelsk bulldogg, bostonterrier, fransk bulldogg, pekingese, japanese chin, 
king charles spaniel och de tre griffonraserna 
Arbetsgruppen har haft möte, 12  februari, med representanter från de berörda 
ras- och specialklubbarna. Vid detta möte var domarkompendierna i fokus och 
arbetet är nu inne i ett slutskede men en del återstår. Tillsammans gick vi igenom 
och diskuterade några av utkasten till kompendier, vilket uppskattades av 
deltagarna då de fick direkt feedback på sitt material. Kompendierna ska vara DK 
tillhanda 1 april. Minnesanteckningar från mötet fanns bifogat.  
 
Arbetsgruppen har även haft ett eget möte , 18 februari, där även den av DK 
utsedda kontaktpersonen för konferensen, Jens Myrman, deltog. Här diskuterades 
bland annat vikten av att domarkompendier, presentationer och hundar är 
samstämmiga. Raspresentatörerna kommer att bjudas in till ett möte i början av 
hösten för att gå igenom deras presentationer. Viktigt är att domarkompendierna 
är klara innan denna genomgång. 
 

d) Inkomna SRD sammanställningar från rasklubbar. 
Följande raser hade till dags dato inkommit med sina sammanställningar av SRD för 
2018: 
- Yorkshire terrier 
- Griffon brabancon 
- Griffon bruxellois 
- Petit brabancon 
- Flatcoated retriever 
- Mastiff 
- Dogue de bordeaux 
- St Bernhardshund 

 
AG-ES konstaterade att flera av de inkomna sammanställningarna tydligt hade 
använt sig av de hjälpfrågor AG-ES satt samman för att underlätta arbetet för 
rasklubbarna. Att det fortfarande saknas en del i flera av de inkomna 
sammanställningarna diskuterades. Det uppdrogs till Lotta Olsson att kontakta en 
av de rasklubbar som inkommit med en mycket bra sammanställning med fråga 
om att få använda sig av den som exempel där man utelämnar rasens namn. 
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AG-ES tackar för de inkomna sammanställningarna och det arbete som lagts ned. 
 

e) Normalfördelningskurva i bild 
Helena Skarp presenterade ett förslag på hur en normalfördelningskurva kan se ut i 
bild när det gäller noslängd. AG-ES diskuterade bilderna och fann det mycket 
intressant. Karin Brostam Berglund uppdrogs att tillsammans med SKKs 
marknadsavdelning arbeta vidare med detta. 
 

f) Arbetsgruppen för att ta fram utbildningsmaterial för aspirantdomare gällande 
raserna pekingese, mops, bostonterrier, fransk bulldogg och engelsk bulldogg 
Arbetsgruppen har haft möte den 26 februari, där även DKs ordförande Thomas 
Uneholt och Ulrika Henriksson från SKKs utbildningsavdelning deltog. Den två- 
dagars utbildning som arbetsgruppen tillsammans med DK beslutat att genomföra 
för aspirantdomarna på dessa raser beslutades vid detta möte att flyttas fram till 
9-10 oktober 2019 då tiden är alltför knapp att genomföra den som planerat 24-25 
april. 
Minnesanteckningar från mötet fanns bifogat och som information även det 
utskick som gjorts till berörda domare om att utbildningen flyttats fram. 

 
§ 18. Diskussion med SKKs Centralstyrelses presidium 
AG-ES hade utifrån de diskussioner som fördes på AG-ES förra möte bjudit in CS presidium 
för att diskutera AG-ES uppdrag. Enligt delegeringsordningen är samsynen mycket viktig 
och AG-ES upplever att det inte är helt lätt att nå denna. Diskussioner fördes gällande 
kommunikation och information, både inom och utom organisationen. Hur rätt 
information ska nå den målgrupp den är avsedd för.   
 
§ 19. Information från ledamöter och kansli 

a) Kjell Svensson, tävlings- och utbildningschef SKK, informerade om händelsen vid en 
utställning i Österrikiska Graz där myndighetsveterinärer stoppat flera hundar att 
delta på grund av osundheter. Med anledning av att Österrike i år arrangerar 
Europavinnarutställningen har SKK ställt frågan till Österrikes kennelklubb om vad 
som gäller. Svaret fanns bifogat dagordningen och finns även att läsa på skk.se.  

 
b) Helena Skarp, chef avel och hälsa SKK, informerade om SKKs svar på remissen 

gällande föreskrifterna till den nya djurskyddslagen. Visade exempel på föreslagna 
ändringar mot de föreskrifter som gäller nu. Vi inväntar nu de nya föreskrifterna 
som har till syfte att förtydliga uttolkningen av lagtexten. 
 
Informerade även om beslutet som SKKs avelskommitté, AK, tagit om att införa 
central registrering, hälsoprogram nivå 1, gällande Besiktningsintyg för vuxen hund 
av brakycefal typ för raserna mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg och 
bostonterrier. Intyget planeras att börja användas under våren. Informationsmöte 
har hållits med berörda ras- och specialklubbar. AK har även gjort ett uttalande 
gällande avel med hund av brakycefal typ.  
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§ 20. Protokoll och cirkulär 
 

a) Protokoll från SKKs Avelskommitté 
AG-ES tog del av informationen, se även ovan § 19 b) 
 

b) Protokoll från SKKs Utbildningskommitté, UK 1 2019 
AG-ES tog del av informationen. 
 

c) Protokollsutdrag från UK 1 2019, § 18 
AG-ES tog del av informationen och tackar för den bifogade informationen om 
ansökningsförfarandet gällande medel ur SKKs investeringsbudget gällande 
utveckling av distansutbildningar. 

 
d) Protokoll från SKKs Domarkommitté, DK, 1 2019 

AG-ES tog del av informationen. 
 
e) Protokollsutdrag DK 1 2019, § 10 

AG-ES tog del av informationen. 
 

f) Protokoll SKKs Utställningskommitté, UtstK, 1 2019 
AG-ES tog del av informationen. 
 

g) Protokollsutdrag UtstK 1 2019 § 5 c) 
AG-ES diskuterade UtstK svar som behöver följs upp och beslutade att bordlägga 
frågan till nästa möte. 
 

h) Protokoll SKKs Centralstyrelse, CS, 1 2019 
AG-ES noterade informationen. 
 

i) Protokollsutdrag CS 1 2019 § 8 f) 
AG-ES noterade  att CS beviljat ett bidrag på totalt 250 000 kr för 
exteriördomarkonferensen 15-17 november 2019 gällande Svenska 
Dvärghundklubbens, SDHK, brakycefala raser, engelsk bulldogg och bostonterrier. 
 

j) Protokollsutdrag CS 1 2019 § 8 g) 
AG- ES diskuterade innehållet i protokollsutdragets frågeställningar och beslutade 
att be CS om ett förtydligande om vad som gäller de för de olika punkterna, vem 
som ska arbeta vidare och med vad. 

 
§ 21. Domardispenser.  
Dispensansökan inkommen från Blekinge Kennelklubb om att använda sig av icke nordisk 
domare på sin utställning i Ronneby 8-9 augusti 2020, detta gällande raserna engelsk 
bulldogg, fransk bulldogg, mops och pekingese. Denna dispensansökan är den första i sitt 
slag och AG-ES diskuterade ingående frågeställningen. AG-ES beslutade att avslå ansökan 
med motiveringen att länsklubben har god tid på sig att anlita en nordisk domare för 
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uppdraget. Arrangören uppmanas även att tänka på att antalet hundar i ringen inte får 
överskrida 60 st. 
 
§ 22. Inkomna skrivelser 
Skrivelse från rasklubb 
Skrivelse inkommen från rasklubb om en exteriördomares handlande. AG-ES diskuterade 
skrivelsen ingående och ser mycket allvarligt  på det som tas upp. AG-ES beslutade att 
skrivelsen har en sådan dignitet att den överlämnas till CS för handläggning.  
 
 
§ 23. Kopia för kännedom 

a) Utdrag ur reportage från den engelska tidningen Our Dogs 4 2019 gällande andning 
hos pekingese, inskickad av Lars Andersson. AG-ES tog del av informationen. 

 
b) Arbete med engelsk bulldoggs hälsa, som information fanns länk till Bulldog breed 

councils hemsida och det arbete som pågår för att förbättra hälsan hos engelsk 
bulldogg.  
 

c) Arbete med brakycefala rasers hälsa i Holland. Holland introducerar nu Fitness test 
for flatfaced dogs, att användas innan hundar går i avel. I Holland diskuteras det 
även att hundar med alltför kort nosparti inte ska få användas i avel, en 
kraniofacialkvot har föreslagits på minst 0.3, vilket betyder att nosen ska vara 
minst en tredjedel av skallens längd. 

 
d) Möte i europaparlamentet 26 juni. Detta möte som tillkommit på initiativ av 

Federation of European Companion Animal Veterinary Associations, Fecava, 
kommer att diskutera extremavel gällande hundar och katter. Åke Hedhammar 
kommer eventuellt att delta på detta möte. 

 
AG-ES konstaterar att det är mycket uppmärksamhet, inte bara i Sverige, på  hundars 
ohälsa och att mycket arbete pågår i flera länder. 
 
§ 24. Övriga frågor 

a) Budget och verksamhetsplan för AG-ES 2020-2021. Verksamhetsplan och budget 
för AG-ES diskuterades. Uppdrogs till Lotta Olsson att tillsammans med Kurt 
Nilsson och Kjell Svensson sammanställa det som framkommit i diskussionen och 

skicka in verksamhetsplan och budget för AG-ES till DK  som tar med det i sitt 
äskande och förslag till verksamhetsplan och budget. 

 
b) Beslut tagna av CS att gälla 2020-2024 för raserna pekingese, mops, fransk 

bulldogg, bostonterrier och engelsk bulldogg 
Hur ska dessa beslut följas upp? Kurt Nilsson informerade om att DK har diskuterat 
frågan och att de är ansvariga för att besluten följs. Åsikterna är dock splittrade om 
vad som ska göras och hur uppföljningen ska ske. AG-ES anser att man måste göra 
en långsiktig och bättre planering gällande dessa raser och ber DK återkomma i 
frågan. 
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§ 25. Ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
Inga ärenden befanns falla under denna punkt. 
 
§ 26. Nästa möte 
Nästa möte är den 21 maj, SKKs kansli, Rotebro. 
Resterande möten för 2019: 27 augusti och 22 oktober. 
 
§ 27. Mötets avslutande 
Ordförande tackade alla deltagare och förklarade härmed mötet avslutat. 
 
 
 

Minnesanteckningar 
 
Lotta Olsson 
 
 
Justeras  
 
 
 
Kurt Nilsson    Karin Brostam Berglund 
 
 
 


