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Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Arbetsgrupp för att främja exteriör sundhet 2018-11-20. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter:  

Kurt Nilsson, ordförande, Patrik Cederlöf, Anna Törnlöv, Maria Lönnhammar, Karin 
Brostam Berglund 

Adjungerade SKKs kansli: Helena Skarp, Linda Andersson, Kjell Svensson 

Senior advisor; Åke Hedhammar 
 
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 Maria Lönnhammar. 
 

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 det ser bra ut i förhållande till 
den lagda budgeten. Lades därefter till handlingarna. 
 

6. Rapport från arbetsgrupper och pågående arbeten. 
6.1 Inkomna SRD sammanställningar från rasklubbarna 
SRD rapporter inkomna från engelsk bulldogg, flatcoated retriever och 
miniatyrbullterrier. Rapporterna gicks igenom, AG-ES tackar rasklubbarna för 
sammanställningarna. 
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6.2 Arbetsgruppen för att ta fram utbildningsmaterial för aspirantdomare 
Ett inledande möte för att ta fram utbildningsmaterial för aspirantdomare och 
examinatorer hölls den 22 oktober. Minnesanteckningarna gicks igenom och där 
framgår det att i arbetsgruppen ingår förutom Åke Hedhammar och Kurt Nilsson, Dan 
Ericsson, allrounddomare, Moa Persson, allrounddomare och Renée Sporre Willes, 
allrounddomare och ordförande i SKKs arbetsgrupp för standardfrågor. Arbetsgruppen 
kommer att ha nästa möte den 22 november där även Domarkommitténs, DKs,  
ordförande Thomas Uneholt kommer att delta.  
AG-ES diskuterade innehållet och budskapet i utbildningsmaterialet. Det är viktigt att 
dokument som RAS, SRD, domarkompendium och utbildningsmaterial har samsyn och 
inte innehåller motsägelsefulla skrivningar. Att tolkningen av rasstandarder inte får gå 
före hundens hälsa. Ett centralt begrepp är att förstå vad ”ökad risk” innebär i 
exteriöra sammanhang, att domarna  har en framträdande roll i rasernas utveckling 
och att det extrema inte får vara det normala.  
 

6.3 Bilaga till domarinbjudan när det gäller SRD listade raser 
Karin Brostam Berglund presenterade de uppdateringar hon uppdrogs att göra på förra 
mötet , både i den svenska och den engelska versionen. Dessa godkändes och 
uppdrogs till kansliet att skicka ut dessa till läns- och specialklubbar  med 
informationen att de alltid ska användas när en domare har accepterat att döma en 
SRD listad ras. De ska även bytas ut på skk.se. 
 

6.4 Rapport från arbetsgruppen för exteriördomarkonferensen för Svenska 
Dvärghundklubbens brakycefala raser + engelsk bulldogg och bostonterrier. 

Arbetsgruppen rapporterade från möte som hållits 13 november med representanter 
från de aktuella rasklubbarna. De bifogade minnesanteckningarna gicks igenom och 
arbetsgruppen fick i uppdrag att fortsatta sitt arbete. AG-ES poängterar att det är 
oerhört viktigt att SKKs budskap i uttalandet efter brakycefalkonferensen :  
Premiera och prioritera friska hundar med mindre utpräglad kortskallighet i avelsarbetet 
för att minska hälsoproblemen i aktuella raser med beaktande av korrekt rastyp, 

går som en röd tråd genom hela konferensen.  
 
6.5 CS uppdraget att gå igenom samtliga dokument för de fem fokusraserna 
Uppdraget från förra mötet att skyndsamt gå igenom det skrivna materialet såsom 
RAS, domarkompendium etc. gällande de fem raserna mops, engelsk bulldogg, fransk 
bulldogg, pekingese och bostonterrier. Uppdraget bordlades då samtliga 
domarkompendium och flera av dessa rasers RAS är under revidering. 
 
6.6 Uppdraget att gå igenom informationsmaterial från The Kennel Club, England 
Lotta Olsson och Patrik Cederlöf uppdrogs på förra mötet att se vad i deras 
informationsmaterial som kan vara användbart i Sverige. Lotta Olsson presenterade de 
broschyrer som känns aktuella för oss. Beslutades att Lotta Olsson kontaktar The KC 
och frågar om vi kan få översätta deras utmärkta broschyr ”Health  and brachycefalic 
dogs” och använda sig av deras layout. Vidare beslutades det att köpa in deras 
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trycksak ” Breedwatch illustrated guide” för distribution till våra svenska 
exteriördomare. Lotta Olsson uppdrogs att beställa dessa. 
 
6.7 Rutiner om SRD sammanställningarna 
Anna Törnlöv och Karin Brostam Berglund som uppdragits att se över instruktionerna 
till ras- och specialklubbar om de sammanställningar som SKK årligen efterfrågar. 
Förslaget som presenterades förtydligar syftet och användningen av dessa. Förslaget 
mottogs positivt och kommer att användas då kansliet skickar ut SRD rapporterna till 
ras- och specialklubbar från det gångna året. 
 
6.8 SRD filmen 
Filmen är nu helt färdig och den kommer att premiärvisas för domarna vid Stockholm 
hundmässa. Information ska skickas ut till läns- och specialklubbar om filmen och en 
länk till densamma. Kommer även att läggas under nyheter på skk.se och bland övrigt 
SRD material. 
I samband med detta diskuterades hur de framtida genomgångarna på våra 
utställningar ska gå till. AG-ES tycker att det är viktigt att det hålls genomgångar med 
domarna, där SRD är en del, innan bedömningarna startar. Uppdrogs till Karin Brostam 
Berglund och Anna Törnlöv att till nästa möte ta fram ett  förslag på hur dessa kan gå 
till. 

 
6.9 Rapport inventering av raserna mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg och 

bostonterrier 
Åke Hedhammar och Lotta Olsson rapporterade om att det rullar på med 
inventeringar. I dagsläget är det 33 hundar som deltagit. Nästa inventering är planerad 
till 4 december. Under våren kommer det att finnas flera inventeringstillfällen både på 
SKKs kansli och på flera andra platser i landet. Dessa arrangeras både av rasklubbar och 
SKK. 

 
7. Information från ledamöter och kansli 

Helena Skarp, chef avel och hälsa SKK: Rapporterade från den nyss genomförda 
avelskonferensen där temat var ”Avel för exteriör - då, nu och i framtiden”. Ett 
hundratal deltagare var på plats varav de flesta var representanter från ras- och 
specialklubbar. 
 
Linda Andersson, veterinärmedicinsk sakkunnig SKK: Rapporterade om att 
utprovningen av intyg inför avel för fyra brakycefala raser nu är slutförd. Intyget är 
planerat att lanseras till våren, kommer att vara ett hälsoprogram på nivå 1, dvs 
registreras av SKK men inte ett krav, och är de två första åren ett projekt som sedan 
ska utvärderas. Hon visade även en del intressant statistik sammanställd från de 
hundar som deltagit i utprovningen. 
 
Åke Hedhammar, SKKs veterinärmedicinske rådgivare: Berättade om nästa års 
konferens som arrangeras av International Partnership for Dog Health, IPFD, hålls i 
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Windsor, England 30/5-1/6 2019. Där kommer ett tema vara kommunikation och hur vi 
kommunicerar problemet med exteriöra överdrifter.  Åke kommer att vara föredragare 
för detta ämne, även Helena Skarp kommer att vara föredragshållare men under 
rubriken Rasbegreppet. Åke kommer även att delta på en konferens i Toronto, Kanada, 
nästa sommar som även den tar upp exteriöra överdrifter. 
 
Sekreterare: Inför kommande utställnings år skickar kansliet ut information om SRD, 
och hanteringen runt denna, till läns- och specialklubbar. Det är flera olika dokument 
som behöver uppdateras inför utskicken gällande 2019. Detta arbete uppdrogs till 
Karin Brostam Berglund och Anna Törnlöv att göra med hjälp av Lotta Olsson.  

 
8.  Protokoll och cirkulär 

8.1 Protokollsutdrag § 91 DK 5 2018 
AG-ES noterade informationen 
 
8.2 Protokoll SKKs Utbildningskommitté, UK, 5 2018 
AG-ES noterade informationen 
 
8.3 Protokoll SKKs Avelskommitté, AK, 4 2018 
AG-ES noterade informationen 
 
8.4 Protokoll SKKs Domarkommitté, DK, 5 2018 
AG-ES noterade informationen 
 
8.5 Protokoll Nordisk kennelunions arbetsutskott, NKU/AU,  
AG-ES noterade informationen 
 

9. Kopia för kännedom 
9.1 Uttalande från British Veterinary Association, BVA, angående exteriöra överdrifter 
och hanteringen av detta. 

 
9.2 Artikel till tidningen Resumé 
Som information fanns den artikel som Samverkansgruppen för hundvälfärd, som 
består av representanter från SKK, veterinärförbundet, länsstyrelser, SCAW, SLU, 
VeTA-bolaget och jordbruksverket, tagit fram för publicering i tidningen Resumé. 
Tidningen vänder sig främst till media och kommunikationsbranschen. Artikeln belyser 
problematiken med att använda hundar med extrema utseenden i sin kommunikation. 
 

10. Övriga ärenden 
10.1 Utställningarnas inflytande över hundars utveckling diskuterades. Samsynen är 
inte helt överensstämmande mellan grundregler och tävlingsregler. Exempelvis främjar 
inte utställningsklasserna avels- och uppfödargrupper en exteriör variation. Beslutades 
att till SKKs utställningskommitté föreslå att ta bort tävlingen om Årets uppfödargrupp 
med motiveringen att denna tävling inte främjar den så viktiga exteriöra variationen. 
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11. Ärenden som inte får offentliggöras 
Inga ärenden befanns falla under denna punkt. 
 

12. Nästa möte 
Datum för nästa möte är 29 januari 2019, SKKs kansli Rotebro 
Resterande mötesdatum för 2019: 28 mars, 21 maj, 27 augusti och 22 oktober 
 

13. Mötet avslutades härmed och ordförande Kurt Nilsson tackade alla 
deltagande. 

 
 
Justeras 
 
 
 
 
Kurt Nilsson    Maria Lönnhammar 
Ordförande    Ledamot 


