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SKK/AG-ES nr 3-2019
2019-05-21
§ 28-41

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
arbetsgrupp för att främja exteriör sundhet, AG-ES, 2019-05-21.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Kurt Nilsson, ordförande, Patrik Cederlöf, vice ordförande, Anna
Törnlöv, Maria Lönnhammar, Karin Brostam Berglund.
Adjungerade SKKs kansli: Kjell Svensson, Helena Skarp, Maria Ehrenberg.
Adjungerade: Åsa Lindholm, journalistisk bevakning, Moa Hagelberg, praktikant
avdelningen avel och hälsa.
Anmält förhinder: Åke Hedhammar
Protokoll: Lotta Olsson
§ 28. Sammanträdet öppnas
Ordförande Kurt Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 29. Val av justerare
Att justera dagens minnesanteckningar valdes Maria Lönnhammar.
§ 30. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 31. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar gicks igenom och lades därefter till handlingarna.
§ 32. Resultatrapporter
Resultatrapporterna gicks igenom och lades därefter till handlingarna.
§ 33. Rapport från arbetsgrupper och pågående ärenden
a) Bordlagt ärende från möte 2 2019
SKKs utställningskommittés, UtstK, protokollsutdrag 1 2019 § 5 c), svar på AG-ES
begäran om att slopa tävlan om Årets uppfödargrupp.
I det svar som kommit från UtstK konstaterar AG-ES att det finns olika synsätt på
vad kynologisk utvärdering och exteriör variation innebär. Efter diskussion
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beslutades det att överlämna detta till SKKs avelskommitté, AK, för fortsatt
handläggning.
b) Uppdragen från möte 2 2019 till Karin Brostam Berglund att arbeta vidare med
”Vid vilken ålder hundar av olika raser blir BIR på utställning” och
”Normalfördelningskurva i bild” bordlades till nästa möte då SKKs IT respektive
marknadsavdelning inte har haft tid att hjälpa till med underlag för dessa uppdrag.
c) Inkomna SRD sammanställningar från ras- och specialklubbar
Följande raser hade till dagens möte inkommit med sina sammanställningar av SRD
för 2018:
- Basset hound
- Mastiff
- Shih tzu
- Boxer
- Bullmastiff
- Spinone
- Bracco italiano
Sammanställningarna diskuterades. Innehållet var i flera av de inkomna
sammanställningarna mycket väl genomarbetade och de hjälpfrågor som skickats
ut inför årets sammanställningar var besvarade.
Sammanställningen gällande bracco italiano innehöll en skrivning som AG-ES
önskar få en tydligare förklaring till. Lotta Olsson uppdrogs att kontakta rasklubben
om detta.
Diskuterades även den nya SRD rapporten. SRD är till för att fästa domarnas
uppmärksamhet på olika problemområden och med den nya rapporten hoppas
man få en tydligare bild av hur det ser ut de olika raserna. Det kommer fortfarande
in bristfälligt ifyllda rapporter och Lotta Olsson uppdrogs att göra ett utskick till
SKKs samtliga ringsekreterare och be dom kontrollera att rapporterna är korrekt
ifyllda av domarna innan de lämnas in till arrangören.
Diskussion även om rasstandarder och dess uppkomst. När rasstandarderna
ursprungligen formulerades beskrev man ibland särdrag rörande t ex ögon,
rörelsemönster, noslängd och tyngd som med accentuering över tid visat sig leda
till osundhet, alternativt redan då de formulerades innebar hälsoproblem, som
man då inte hade insikt om. Mycket skrönor förekommer om varför vissa raser ser
ut på ett visst sätt vilket fortfarande har påverkan på aveln. Hur har olika
rasstandarder ändrats över tid? En fråga att arbeta vidare med.
d) Uppdraget att gå igenom texter gällande de fem fokusraserna
Uppdraget är för tidigt att slutföra då det fortfarande är texter under bearbetning.
e) Arbetsgruppen för exteriördomarkonferensen 15-17 november för Svenska
Dvärghundkubbens, SDHK, brakycefala raser samt bostonterrier och engelsk
bulldogg
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Möte är planerat till 10 juni då även SDHKs ansvariga för konferensen, Marie
Callert, förväntas närvara. Arbetsgruppens planering för konferensen diskuterades
och arbetsgruppen uppdrogs att arbeta vidare enligt planerna.
Det har fortfarande inte kommit in domarkompendier för alla deltagande raser,
deadline till DK var 2019-04-01. Ras- och specialklubbarna behöver även inkomma
med namn på den presentatör de utsett. Viktigt påpekande att valet av
presentatör är ras- och specialklubbarnas eget ansvar.
Lägesrapport gjordes om hur granskningarna fortskrider av de inkomna
domarkompendierna.
f)

Förelåg minnesanteckningar förda vid möte 2019-04-26 med AG-ES
arbetsgrupp för att ta fram utbildningsmaterial för
aspirantdomare/examinatorer på raserna mops, pekingese, engelsk bulldogg,
fransk bulldogg och bostonterrier.
AG-ES konstaterar att av nio punkter i minnesanteckningarna handlar endast en
om det uppdrag som AG-ES givit arbetsgruppen. Gällande arbetsgruppens
uppdrag att ta fram utbildningsmaterial till rubricerad utbildning kan AG-ES
konstatera att väldigt lite konkret har åstadkommits. Övriga punkter i
minnesanteckningarna berör frågor som arbetsgruppen varken har uppdrag
eller mandat att behandla.

g) Inventering av mops, bostonterrier, engelsk bulldogg och fransk bulldogg
Lotta Olsson gav en lägesrapport. Målet är ca 100 deltagande hundar av varje ras
vilket kommer att uppnås med fransk bulldogg och mops. Av de två andra raserna
finns det avsevärt färre individer och där hoppas vi i alla fall uppnå 75 st per ras, i
dagsläget har 227 st hundar deltagit. Glädjande är att ägarna till de deltagande
hundarna är mycket positiva till denna inventering och att arbete görs för att
förbättra dessa rasers hälsa.
§ 34. Information från ledamöter och kansli
Ordförande Kurt Nilsson:
Rapporterade från SKKs Domarkommitté, DK, möte 3 2019. AG-ES hade ställt frågan till DK
vem som ansvarar för de olika delarna i beslutet att endast nordiska domare ska få döma
raserna mops, pekingese, engelsk bulldogg, fransk bulldogg och bostonterrier. DK
diskuterade frågan och det är DKs ansvar för att beslutet genomförs. Han har tillsammans
med DKs ordförande Thomas Uneholt fått i uppdrag att ta fram ett förslag hur DK ska
arbeta vidare med CS beslutet. AG-ES föreslår att Lotta Olsson får i uppdrag att
fortlöpande gå igenom kritikerna gällande dessa fem raser för att följa upp vad domarna
skriver gällande andning.
Uppdraget som Kurt och Renée Sporre Willes erhållit från CS att ta fram anvisningar hur
rasstandarden för brakycefala raser ska tolkas börjar blir klart. AG-ES ansåg att det är
viktigt att detta är färdigt innan höstens exteriördomarkonferens.
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Ledamöter:
Anna Törnlöv har satt ihop en text om ”Hur ser hundar?” Ämnet och textens innehåll
diskuterades och AG-ES fann texten mycket intressant. Texten var i första hand tänkt att
publiceras i Domarföreningens medlemstidning men AG-ES ser gärna att den publiceras på
fler platser. Anna Törnlöv uppdrogs att tillsammans med Åsa Lindholm arbeta vidare med
texten.

Helena Skarp, chef avel och hälsa:
Informerade om:
Att hon och Maria Ehrenberg hållit en presentation vid Veterinärmedicinska föreningens
möte för veterinärstudenter, 2019-05-07, om hur SKK arbetar för sundare hundar.
Presentation hölls även av Domarföreningen som var representerade av Dan Ericsson och
Moa Persson.
En artikel kommer i Svensk Veterinärtidning, nr 5 2019, där hon och Linda Andersson, SKKs
veterinärmedicinsk sakkunnig, blivit intervjuade om vad de gör på jobbet.
Att AK fått in en ansökan om att få registrera en ny ras, continental bulldog, idag erkänd i
rasens hemland Schweiz.
Att Robinow syndrome nu har diskuterats i Nordisk kennelunions, NKU, vetenskapliga
kommitté och lämnat över en rapport till NKU. Finska kennelklubben har visat stort
intresse för frågan.
Tipsade om en mycket intressant bok om hundrasernas tillkomst, The invention of the
modern dog- breed and blood in Victorian Britain av Michael Worboys, Julie-Marie Strange
och Neil Pemberton.
Kjell Svensson, Tävlings- och utbildningschef:
Informerade om det ändringsförslag av SKKs Allmänna regler för utställning, prov, tävling
och beskrivning som blir konsekvensen av införandet av ”hälsonollor”, Disqualified på
grund anatomiska defekter som påverkar hundens hälsa.
Sekreterare:
Informerade om upplägget på det gemensamma möte för SKKs samtliga kommittéer som
är planerat till juni 2020. Förslag på diskussionsämnen önskas av de olika kommittéerna.
Förslag från AG-ES:
- Principer, om hur besluten går till i organisationen.
- Samsynen, var står vi?
Dokumentet ”Därför arbetar SKK för sundare trubbnosar!”. Dokumentet som AG-ES tog
fram till möte 4 2018 punkt 6.7, har nu efter justeringar av CS godkänts för publicering.
Lämpliga kommunikationskanaler diskuterades och uppdrogs till Lotta Olsson att verkställa
publiceringen.
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Här diskuterades det även att det finns behov av ett övergripande nyhetsbrev från SKK
några gånger per år som i korthet informerar om vad som händer inom SKK. Detta skulle
även vara bra för SKKs arbete gällande samsyn. Fortsatt diskussion vid nästa AG-ES möte.
För kännedom fanns den sammanställning som sekreteraren gjort inför Kennelfullmäktige
2019, gällande AG-ES uppdrag enligt delegeringsordningen.
§ 35. Protokoll och cirkulär
a) SKKs centralstyrelse, CS, 2 2019
AG-ES tog del av informationen.
b) SKKs avelskommitté, AK, 2 2019
AG-ES tog del av informationen.
c) SKKs Utställningskommitté, UtstK, 2 2019
AG-ES tog del av informationen.
d) SKKs Domarkommitté, DK, 2 2019
AG-ES tog del av informationen.
e) SKKs Utbildningskommitté, UK, 2 2019
AG-ES tog del av informationen.
f) SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté, UKK, 2 2019
AG-ES tog del av informationen.
g) Protokollsutdrag DK 2 2019, § 31
AG-ES tog del av protokollsutdraget vilket behandlade AG-ES frågor.
h) FCI log news gällande ”Federal animal welfare act & Eurodog Wels, Austria”
Information om gällande regelverk inför Europavinnarutställningen i Österrike.
AG-ES tog del av informationen.
i)

FCI Procedure for the international recognition of a new breed
AG-ES tog del av informationen.

§ 36. Domardispenser
Inga dispensansökningar hade inkommit till dagens möte.
§ 37. Inkomna skrivelser
Kompletterande uppgifter till den skrivelse som inkommit från rasklubb till möte 2 2019, §
22. Beslutades att vidarebefordra även detta till CS.
AG-ES diskuterade både SDHKs och DKs handläggning av den denna skrivelse och ställer sig
frågande till att SDHK kan lämna den utan vidare åtgärd och att DK endast valt att besvara
den del i skrivelsen som rör examinatorsrollen.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 38. Kopior för kännedom
a) Acquiring a Pet Dog: A Review of Factors Affecting the Decision-making of
Prospective Dog Owners, Katrina E. Holland, England.
AG-ES tog del av artikeln och tackade för informationen.

b) Dog breeder finally gets right in the fight against popular short muzzle, av Niels
Kalkman, Holland
AG-ES tog del av artikeln och tackade för informationen.
c) The Kennel Club health initiatives, helping the brachycephalic breeds , England
AG-ES tog del av sammanställningen och tackade för informationen.
d) Conformational riscfactors BOAS, University of Cambridge, England
AG-ES tog del av rapporten och tackade för informationen.
e) Genetic diversity in pugs, bulldogs and french bulldogs, University of Cambridge,
England
AG-ES tog del av rapporten och tackade för informationen.
f) Rottweilers exteriöra utveckling, Dr Peter Friedrich, Tyska kennelklubben
AG-ES fann rapporten mycket intressant. Diskussion om hur och varför fler och fler
raser utvecklas åt det extrema hållet. Vad är det vi människor finner så tilltalande
med det extrema? AG-ES eniga om att frågan om den exteriöra utvecklingen av
våra raser är mycket intressant och viktig att arbeta med. Beslutades att till hösten
arbeta vidare med frågeställningarna.
g) The struggle against hypertypes, an old fanciers point of view, Raymond Triquet
AG-ES tog del av artikeln och tackade för informationen.
h) Från FCI: Kina utbildar barn hur man tar hand om djur
AG-ES tog del av informationen.
i)

Vetenskaplig nyhet
Forskningsinformation om att man har hittat en gen som kan ha inverkan på
hundars andningsproblem, University of Edinburgh och The Institute of Canine
Biology.
AG-ES tog del av informationen.

j)

Reviderat dokument, Upprättande av domarkompendium, SKK/DK
AG-ES tog del av informationen och ställer sig frågande till att DK än en gång,
ändrat i dokumentet trots att följande beslut tagits på möte DK 2 2019,
§ 28 c) Upprättande av domarkompendium
Det har inkommit frågor gällande tolkning samt tillämpning av dokumentet
’upprättande av domarkompendium för exteriördomare’.
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DK diskuterade dokumentet och står fast vid sitt beslut att ’upprättande av
domarkompendium för exteriördomare’ ska gälla vid skapande och granskning av
domarkompendium. Således ska alla domarkompendium som upprättas efter att
dokumentet publicerats, oktober 2018, följa anvisningarna.

§ 39. Ärenden som inte får offentliggöras innan minnesanteckningarna är justerade.
Ärendet under § 37 befanns falla under denna punkt.
§ 40. Nästa möte
Nästa möte är den 29 augusti, SKKs kansli Rotebro
Resterande möte under 2019, 22 oktober.
§ 41. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla deltagare och förklarade härmed mötet avslutat.
Minnesanteckningar

Lotta Olsson
Justeras

Kurt Nilsson

Maria Lönnhammar

De justerade minnesanteckningarna redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som
fattats kan dock bli föremål för ändring av SKK/DK.

