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Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
arbetsgrupp för att främja exteriör sundhet 2019-08-27. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Kurt Nilsson, ordförande, Anna Törnlöv, Maria Lönnhammar. 
 
Adjungerade SKKs kansli: Kjell Svensson, Helena Skarp, Anna Björklund. 
 
Adjungerade: Åsa Lindholm, journalistisk bevakning, Åke Hedhammar, senior advisor. 
 
Anmält förhinder: Karin Brostam Berglund, Patrik Cederlöf. 
 
Protokoll: Lotta Olsson 
 
§ 42.  Sammanträdet öppnas 
Ordförande Kurt Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 43.  Val av justerare  
Att justera dagens minnesanteckningar valdes Anna Törnlöv. 
 
§ 44.  Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes.  
 
§ 45.  Föregående minnesanteckningar  
Föregående minnesanteckningar gicks igenom och lades därefter till handlingarna.  
 
§ 46.  Resultatrapporter  
Resultatrapporterna gicks igenom och lades därefter till handlingarna.  
 
§ 47.  Rapport från arbetsgrupper och pågående ärenden 

 
a) 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 åter till nästa möte då SKKs IT 
respektive marknadsavdelning inte har haft tid att hjälpa till med underlag för 
dessa uppdrag. 
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b) Inkomna SRD-sammanställningar från ras- och specialklubbar 

Följande raser hade till dagens möte inkommit med sina sammanställningar av SRD 
för 2018: 
- Shar pei 
- Engelsk bulldogg 
- Grand danois 
- Bostonterrier 
- Collie 
- Irländsk varghund 
- Blodhund 
- Clumber spaniel 
- Pomeranian 
- King charles spaniel 
- Tysk Schäferhund 

 
Sammanställningarna diskuterades. Innehållet var i de flesta av de inkomna 
sammanställningarna mycket väl genomarbetat och de hjälpfrågor som skickats ut 
inför årets sammanställningar har använts för att göra sammanställningarna. 
Sammanställningen gällande bracco italiano, som vid förra mötet konstaterades 
innehålla en skrivning som AG-ES önskade att från rasklubben få en tydligare 
förklaring till, har det nu inkommit  ett förtydligande om att texten kommit med av 
misstag. 
   

c) AG-ES arbetsgrupp för exteriördomarkonferensen 15-17 november för Svenska 
Dvärghundkubbens, SDHK, brakycefala raser samt bostonterrier och engelsk 
bulldogg 
Möte hölls den 10 juni, minnesanteckningar fanns bifogat dagordningen. 
Arbetsgruppens planering för konferensen diskuterades och arbetsgruppen 
uppdrogs att arbeta vidare enligt planerna.  
Samtliga domarkompendium för de deltagande raserna har inkommit för 
granskning. Lägesrapport gjordes om hur granskningarna fortskrider av de inkomna 
domarkompendierna. Ett kompendium har godkänts av granskarna och skickats till 
SKKs domarkommitté, DK, för fastställande. 
Ras- och specialklubbarna har alla inkommit med namn på den presentatör de 
utsett.  

  

d) AG-ES arbetsgrupp för att ta fram utbildningsmaterial för 
aspirantdomare/examinatorer på raserna mops, pekingese, engelsk bulldogg, 
fransk bulldogg och bostonterrier.  
Åke Hedhammar redogjorde kort vad som avhandlats på mötet som hållits den 
25 juni. Arbetet fortskrider och nästa möte är planerat till den 29 augusti då allt 
utbildningsmaterial förväntas vara klart.  
AG-ES önskar ta del av det utbildningsmaterial som arbetsgruppen ålagts att ta 
fram. 

 



  

SKK/AG-ES nr 4-2019 
2019-08-27 

Sida 3/6 
 
 

 
 
§ 48.  Information från ledamöter och kansli 
 
Ledamöter:  
Anna Törnlöv, för information fanns den slutliga versionen av ”Hur ser hundar?” som nu 
publicerats i exteriördomarföreningens medlemstidning Domarbladet.  
Åsa Lindholm kommer nu att arbeta vidare med artikeln för publicering i Hundsport 
special. 
 
Maria Lönnhammar informerade om att hon kommer att skriva i Domarbladet om vikten 
av att skriva utförliga SRD rapporter. 
 
Åke Hedhammar: Informerade om ett kompetenscenter gällande BOAS som nu planeras i 
Stockholm. BOAS centret är tänkt att samla erfarenheter och kompetens, underlätta 
samordning och utbyte mellan olika intressegrupper som SKK, uppfödare och veterinärkår. 
Även det internationella samarbetet är en viktig del.   
Informerade även om den konferens som hölls i början av sommaren i Windsor, England, 
IPFD 4th International Dog Health Workshop där ett antal personer från SKK deltog. Åke 

Hedhammar ledde gruppen ”Exaggerations and Extremes In Dog 
Conformation/Education and Communication” som bland annat diskuterade problemen 
med exteriöra överdrifter hos våra hundar. Ett stort problem är svårigheterna att 
kommunicera och nå ut med att hundarna inte mår bra av dessa överdrifter. Rapportering 
från konferensen och de olika arbetsgrupperna finns att läsa på IPFDs hemsida: 
www.dogwellnet.com 
 
Helena Skarp, chef avel och hälsa: 
Informerade om det aktuella läget när det gäller trubbnosar. I början av augusti gjordes ett 
utskick till uppfödare av raserna mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg och bostonterrier 
gällande det nya hälsoprogrammet för dessa raser, Andning och temperaturreglering. 
Bifogat utskicket fanns dokumentet ”Därför arbetar SKK för sundare trubbnosar”. 
Dokumentet är sedan juni publicerat på skk.se och utskickat till berörda rasklubbar. Det 
har varit stor aktivitet i sociala medier, många mejl till kansliet, mycket upprörda känslor 
och missförstånd. CS presidium beslutade med anledning av detta att i mitten av augusti 
lägga ut ett förtydligande på skk.se och via SKKs Facebook. Det har också inkommit mycket 
positivt runt detta. 
 
Här diskuterades åter igen vikten av samsyn och att organisationen står bakom sina beslut. 
Att alla förtroendevalda och kansli är uppdaterade. 
För att underlätta informationsspridningen kom förslag om ett newsletter några gånger 
per år riktat till alla ledamöter i kommittéer och arbetsgrupper samt SKKs kansli. Detta för 
att underlätta för alla att hålla sig informerade om tagna beslut. 
 
Ett första tillfälle för undersökning inom det nya hälsoprogrammet för Andning och 
temperaturreglering har hållits den 24 augusti i Täby. 11 hundar deltog och det fungerade 
bra. Hundägarna fick tid att prata med både veterinärer och SKKs ansvariga för 
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hälsoprogrammet. Åsa Lindholm var på plats, reportage kommer i Hundsport och 
Hundsport special. 
 
Helena Skarp deltog också på IPFD 4th international workshop och ledde arbetsgruppen 
”Concept of breeds” där det bland annat diskuterades rasbildning och vad som definierar 
en hundras. Hur löser vi problemen med alltför små populationer när vi exempelvis delar 
upp raser utifrån hårlag och färg? 
 
Sekreterare:  
Information från SKKs centralstyrelse, CS, om de föreslagna höjningarna av funktionärs 
arvoden. 
 
§ 49.  Protokoll och cirkulär 

a) SKKs Centralstyrelse, CS, 3 2019 
AG-ES tog del av informationen. 
 

b) SKKs Domarkommitté, DK, 3 2019 
AG-ES tog del av informationen. 
 

c) SKKs Domarkommitté, DK 3 2019 § 52 
AG-ES tog del av protokollsutdraget vilket behandlade AG-ES minnesanteckningar.   

 
d) SKKs Utställningskommitté, UtstK, 3 2019 

AG-ES tog del av informationen. 
 

e) SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté, UKK, 3 2019 
AG-ES tog del av informationen. 

 
f) FCI Protokoll från General Assembly Shanghai 2019. 

AG-ES tog del av informationen. 
 

g) FCI Protokoll från European section General Committé 
AG-ES tog del av informationen. 

 
§ 50.  Domardispenser 
Ansökan inkommen från Västra Kennelklubben om att få använda sig av icke nordisk 
domare på rasen fransk bulldogg vid My Dog 2021. AG-ES diskuterade frågan och 
beslutade bordlägga ansökan till nästa möte. Lotta Olsson uppdrogs att kontakta 
länsklubben och inhämta motivering till dispensen och ytterligare information om den 
aktuella domaren. 
Vidare diskuterades att det behöver sättas ihop en lista vad en dispensansökan ska 
innehålla och vad domarens CV ska innehålla. Uppdrogs till Lotta Olsson att ta fram en 
lista på vad en dispensansökan ska innehålla utifrån det som framkommit under 
diskussionerna. 
 
§ 51.  Inkomna skrivelser 
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a) Uppdrag från CS till AG-ES: 

- att inkomma med synpunkter på de särskilda domaranvisningar som tagits 
fram av Renée Sporre Willes och Kurt Nilsson. 
Berörda specialklubbar hade ombetts att inkomma med eventuella synpunkter 
på dokumentet. Endast en specialklubb, SDHK, hade inkommit med synpunkter 
vilka AG-ES tog del av. AG-ES diskuterade innehållet och några små justeringar 
uppdrogs till Kurt Nilsson att kontakta Renée Sporre Willes om. Därefter ska CS 
presidium slutligen fastställa domaranvisningarna. 

- CS önskar även AG-ES synpunkter på det förslag till särskilda domarkritiker för 
de fem focusraserna som Renée Sporre Willes på CS uppdrag tagit fram. AG-ES 
fann dom för omfattande och tror inte att det kommer att fungera ute i 
ringarna att skriva ytterligare en kritik per hund. AG-ES föreslår istället att en 
checklista på punkter som ska finnas beskrivna i varje kritik tas fram. Punkterna 
diskuterades och Kurt Nilsson uppdrogs att arbeta vidare med detta uppdrag i 
samråd med Renée Sporre-Willes och SKKs Domarkommitté.  Till checklistan 
bör det näsborreschema som University of Cambridge tagit fram för dessa 
raser bifogas och även ett body conditon score-schema. 
 

b) Överviktiga labradorer 
Flera mejl inkom i slutet av våren till SKKs kansli om att det premierats mycket överviktiga 
labradorer på en av Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, arrangerad utställning. 
AG-ES diskuterade frågan och hänvisar till den skrivning i SRD som rör vikt: Inga hundar ska 
vara överviktiga/feta eller avmagrade. Alla hundar ska uppvisa god muskelkondition.  
Lotta Olsson uppdrogs att kontakta SSRK om detta. 
 

c) Synpunkter om skrivningarna i det nu gällande SRD 
Synpunkter om de nya skrivningarna i SRD gällande grand danois hade inkommit från 
Svenska Grand Danois Klubben. AG-ES tackar för synpunkterna och tar med dessa till nästa 
revidering av SRD. 
 
§ 52.  Kopior för kännedom 

a) Artikel från Holländsk dagstidning om Mops och förbud mot korta nosar. 
 

b) Artikel i Dansk Kennelklubbs tidning Hundesport, artikel av den brittiske domaren 
Andrew Brace om begränsningens konst, att extrem anatomi vinner över korrekt 
anatomi i utställningsringen. 

 
c) FCI, öppet brev från FCIs nya ordförande gällande FCI och framtidens utställningar. 

 
d) Norsk Kennel Klubs utbildning av uppfödare gällande BOAS, som de hållit i 

samarbete med Jane Ludlow, University of Cambridge. 
 

e) Information från Norsk Kennelklub om deras nya hälsoprogram gällande BOAS 
 

f) Belgiska Kennelklubbens film om deras hälsoarbete, bland annat gällande BOAS. 
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g) Dokumentet ”Breeding with flatfaced dogs”, Holland. Information om den nya 

lagen i Holland om avelsförbud för bland annat hundar med alltför kort nosparti. 
 

h) ”Breeding strategy brachycephalic pedigree dogs”, dokument som Holländska 
Kennelklubben tagit fram med anledning av den nya lagen i landet när det gäller 
avel och brakycefala hundar. 

 
i) Artikel från Svensk veterinärtidning om SKKs avdelning Avel och hälsa. 

 
j) Artikel från Svensk veterinärtidning, Gentester i hundaveln. 

 
§ 53. Övriga ärenden 
Till exteriördomarkonferensen 15-17 november är det sedan tidigare bestämt att allt 
material som domarkompendier och presentationer måste vara samstämmigt och visa på 
den förändring som måste göras åt ett mindre extremt kort nosparti. Presentationerna 
hade av SDHK meddelats ras-och specialklubbarna att vara inskickade sommaren 2019.  
AG-ES arbetsgrupp för denna konferens meddelade aktuella ras-och specialklubbar i juni 
2019 att presentationerna skulle vara inskickade senast den 18 augusti.  
Endast en presentation, fransk bulldogg, hade till detta datum inkommit. 
Presentationen gicks igenom och AG-ES fann den mycket väl genomarbetad. Några mindre 
justeringar behöver göras vilka Lotta Olsson uppdrogs att kontakta rasklubbens ansvariga 
om. 

 
§ 54.  Ärenden som inte får offentliggöras innan minnesanteckningarna är justerade. 
Inget ärende befanns falla under denna punkt. 
 
§ 55.  Nästa möte 
Nästa möte är den 22 oktober, SKKs kansli Rotebro 
 
§ 56.  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. 

 


