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Minnesanteckningar förda vid SRD AGs sammanträde
2016-05-18
Närvarande ledamöter: Göran Bodegård (ordförande), Karin Brostam Berglund (ej hela
mötet), Maria Lönnhammar, Anna Törnlöv
Närvarande adjungerade: Karin Drotz (minnesanteckningar), Åke Hedhammar
Anmält förhinder: Kjell Svensson (adjungerad)

Mötet öppnas
Göran Bodegård öppnade mötet och hälsade välkomna. Ett särskilt välkommen
riktades till nya ledamoten och tillika SDHKs ordförande, Maria Lönnhammar, som
presenterade sig för gruppen.

Justeringsperson
Till att justera minnesanteckningarna utsågs Anna Törnlöv.

Dagordning
Dagordning fastställdes.

Minnesanteckningar från AG SRD 18 februari
Mötet gick igenom föregående minnesanteckningar och noterade följande frågor och
ofärdiga ärenden:
Kontakt med Chinese Crested Club om hårlag (Göran Bodegård). Ett
problem är att rasstandarden utesluter de blandpälsar som är vanligt
förekommande. Tidigare försök till ”mönstring” av hundar med olika
hårlag i rasklubbens regi har inte genomförts och Göran Bodegård tar
förnyad kontakt med klubben. Åke Hedhammar föreslog att kontakt även
tas med Tomas Bergström på Husdjursgenetiska laboratoriet vid SLU för
information om DNA-test beträffande nakenhet hos chinese crested dog.
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Maria L rapporterade att rasklubben Chinese Crested Club gärna ser att mönstringar av
icke utställningspreparerade hundar kommer till stånd inom en snar framtid.
Efter diskussion beslöts att uppdra till SDHK att tillfråga rasklubben om önskemål
beträffande mönstrande domare. AG SRD föreslår också medverkan av veterinär för
att få kännedom om rasrepresentanternas hud- och bett-status särskilt med tanke på
debatten om nakengenens inverkan på hälsan.
SRD-texten tar upp hudskador orsakade av oacceptabel hårborttagning. Den aktuella
frågan är om rasstandarden borde ändras för att anpassas till de genetiska hårlagen
vilket skulle möjliggöra att ställa ut hundar med naturlig/medfödd pälsomfattning.
Vidare hänvisning gjordes till de minnesanteckningar som skrevs vid möte med rasoch specialklubb 2013 och som återfinns i pärmen under kopia för kännedom, möte nr
5 2013.

Ärenden
Generell domarkonferens GDK, 25-26 februari 2018
Domarkommitténs ordförande Mats Stenmark hälsades välkommen att föredra
punkten om nästa GDK.
Konferensen, som beslutades 2013, äger rum på Scandic Infra City och utökas med
fredag den 24 februari då olika raser kommer att presenteras i minikonferenser, t ex
shar pei, en ras som är viktig ur SRD-synpunkt.
En arbetsgrupp är tillsatt där Kjell Svensson är sammankallande och tillsammans med
Mats Stenmark, Carin Åkesson och Kalle Johansson utgör gruppens sammansättning.
Konferensen är indelad i tre block: uppföljning av SRD sedan 2012 (då senaste GDK
ägde rum), mentalitet (KHMs uppdrag) och domarskapet/domarfrågor.
Möjlighet finns att lämna förslag på frågor att ta upp vid konferensen, förslagen ska
vara DK tillhanda senast den 20 augusti 2016.
Punkten om SRD beräknas uppta 3-4 timmar och material kan lämnas till Kjell S
underhand.
Diskuterades de olika punkterna och frågan om behovet av en generell
domarkonferens.
I diskussionen konstaterades att det finns paralleller mellan mentalitet och rörelser på
så vis att det föreligger behov av att definiera sunt/osunt och rastypiskt.
Göran Bodegård tog upp frågan om statistisk bearbetning av det material som finns
från domares rapporter och kvalitetspriser på ett urval av raser. AG SRD har behov av
att anlita statistiker för att korrekt presentera utfallet och efterlyser lämplig person för
sådant uppdrag
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Göran tackade Mats för informationen, AG SRD kommer att arbeta vidare med
uppdraget.
SRD-sammanställningar för 2010-2015 förelåg för shar pei och för 2015 för fransk
bulldogg och clumber spaniel.
AG SRD tackar respektive rasklubb för mycket väl utfört arbete.
Till rasklubbarna för shar pei och fransk bulldogg vill arbetsgruppen inför sitt nästa
möte den 14 september rikta frågan om de har några egna kommentarer till resultatet.
Utbildning, ögon
Förelåg Karin Brostam Berglunds presentation om olika typer av ögon och
ögonproblem kopplade till dessa, ett komplement till Berit Wallin Håkanssons adnexamaterial.
Det bildmaterial som SRD-K bett rasklubbarna att bidra med håller i många fall
dessvärre inte tillräckligt hög kvalitet. Det är önskvärt att hitta bilder som inte bara
visar själva ögat utan större delen av huvudet och gärna både framifrån och från sidan.
Konstaterades att det är problematiskt att hitta lämpligt bildmaterial som vi har
tillstånd att använda.
Diskuterades vilka språkliga uttryck som passar bäst att använda i olika sammanhang.
AG SRD var mycket positiva till presentationen och uppdrog till Karin Brostam
Berglund att fortsätta arbetet med att färdigställa utbildningsmaterialet.
Utbildning, rörelser
Vid förra mötet förelåg Anna Törnlövs beskrivning av hundens rörelser. Mötet
diskuterade behovet av ekonomiska medel för att gå vidare med ett
utbildningsmaterial för rörelser, ffa när det gäller att känna igen hälta. Detta inbegriper
samverkan med veterinär/sjukgymnast, filmning och fotografering.
Uppdrogs till Åke Hedhammar att ta upp den ekonomiska frågan med chefen för
avdelningen för avel och hälsa, Helena Skarp. Förutsatt att de ekonomiska
förutsättningarna finns uppdrogs till Anna Törnlöv att med Åke Hedhammars hjälp
undersöka möjligheterna till ett möte med Annika Bergström på SLU för att diskutera
domarutbildning beträffande rörelser/hälta.
Nämndes i sammanhanget också andra kunniga yrkespersoner, som sjukgymnasterna
Ann Essner och Kjerstin Pettersson.

Dokument

Sida

Minnesanteckningar förda vid SRD AGs
sammanträde

4/5

Domares nationalitet och kvalitetspriser
Förelåg lista över domare för fem kortskalliga raser vid länsklubbsutställningar under
2015. Anna Törnlöv presenterade listan och önskade hjälp med att ta fram uppgifter
om vilka kvalitetspriser som utdelats vid respektive utställning.
Kansliet förser Anna med dessa uppgifter så snart det finns tid.
Skrivelse från Svenska Spets- och Urhundklubben SSUK
Förelåg skrivelse med önskemål att föra in de tyska spetsarna, och inte bara
pomeranian, i SRD med anledning av det växande problemet Black Skin Disease.
Specialklubben och rasklubbarna oroas över att hundar med de felaktiga pälsar, som är
förknippade med åkomman, premieras på utställning och önskar att SRD-texterna ska
skärpas.
Mötet konstaterade att pälsproblemen står upptagna i rasgruppstexten till grupp 5,
men att dessa texter sällan får genomslag. SSUKs skrivelse sparas till nästa revidering
av NKU BSI/SRD.
AG SRD hänvisar även till klubbarnas möjlighet att sprida information om problemet
genom ett bildmaterial likt det som producerats för pomeranian.
Uppdrag efter brakycefalkonferensen, enkät till domare
Förelåg uttalande och strategier efter brakycefalkonferensen.
Göran Bodegård rapporterade att AG SRD av arbetsgruppen för konferensen fått
uppdraget att utforma en enkät till domare av brakycefala raser utan närmare direktiv
om frågeställningar.
Göran Bodegård erbjöd sig att utarbeta ett förslag till enkät vilket AG SRD gav sitt fulla
stöd till.

Kopia för kännedom
Det brev som efter förra mötet gått ut till svenska domare av basset hound låg för
kännedom.
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Nästa möte
Nästa möte blir den 14 september kl.9:30.

Mötet avslutades
Göran Bodegård tackade arbetsgruppen för dagens möte och avslutade detsamma.

Minnesanteckningar

Karin Drotz
Justeras

Anna Törnlöv

Göran Bodegård

