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Minnesanteckningar förda vid Ag SRDs sammanträde 
2017-05-03 
Närvarande ledamöter: Göran Bodegård (per telefon delar av mötet), Maria 
Lönnhammar, Anna Törnlöv  

Närvarande adjungerade: Karin Drotz (minnesanteckningar), Åke Hedhammar 
(mötesordförande), Kjell Svensson 

Anmält förhinder: Karin Brostam Berglund 

 

1. Mötet öppnas 
Göran Bodegård öppnade mötet per telefon, hälsade välkomna och uppdrog därefter 
till Åke Hedhammar att ta över som mötesordförande. 

2. Justeringsperson 
Till att justera minnesanteckningarna utsågs Maria Lönnhammar. 

3. Dagordning 
Dagordning fastställdes. 

4. Resultatrapport 
Förelåg ekonomisk resultatrapport till och med april 2016. Konstaterades att projektet 
”Hårlagsmönstring av chinese crested dog” ska tilldelas ett kostnadsställe. 

5. Minnesanteckningar från AG SRD 2016-01-18 
Mötet gick igenom föregående minnesanteckningar och noterade följande: 

 minnesant  kadr 
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8. Information och rapporter 
Åke Hedhammar informerade om skrivelse från ägare till shar pei utställd 
vid Stockholm Hundmässa. Ägaren hävdar att hunden fick ett sämre pris 
på grund av att den hade för få rynkor och undrar hur det går ihop med 
arbetet för sundare hundar utan exteriöra överdrifter.  
Mötet fick ta del av den kritik domaren skrivit och menade att kritiken 
inte ger tillräckligt stöd åt ägarens påstående men väl att hunden hade 
mindre rynkor än vad standarden föreskriver och att det även fanns andra 
skäl till kvalitetspriset. 

Ag SRD uppdrog till Göran Bodegård att ta upp ärendet med berörd 
domare för att få dennes synpunkter. 

Förelåg svar till hundägaren från Göran Bodegård. 
Åke Hedhammar meddelade att han avser att själv svara hundägaren då skrivelsen var 
adresserad till honom personligen. 

10. Kopia för kännedom 
Förelåg presentation med bearbetning av svar på enkät till domare om 
brakycefala raser med mera.  
Återstår bearbetning av fritextsvaren, Göran Bodegård arbetar vidare 
med det uppdraget. 

Ag SRD konstaterade att uppdraget om bearbetning av fritextsvar kvarstår. 

 

6. Ärenden 
6.1 SRD 
6.1.1 

Rasklubbars sammanställningar av SRD-rapporter 
Förelåg sammanställningar från rasklubbarna för engelsk bulldogg, dogue de bordeaux 
och yorkshireterrier. 
 
Ag SRD tackar klubbarna för utfört arbete och efterlyser samtidigt koppling till 
kritikerna på individnivå. Det är av intresse att undersöka om rapporterna speglar det 
domaren kommenterat i kritikerna. 

6.1.2  

Inför revidering av NKU BSI/SRD 
Förelåg förslag till enkät till svenska exteriördomare samt den enkät som NKK skickat 
både till rasklubbar och till exteriördomare.  
 
Ag SRD konstaterade att NKK valt att använda en egen enkät utan att invänta beslut 
om en gemensam enkät inom NKU. 
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Ag SRD beslöt att den enkät som kommer att användas inom SKK ska gå till 
exteriördomare och att kontakten med ras-/och specialklubbar ska ske på annat sätt.  
 
Arbetsgruppen diskuterade och beslutade om ett par tillägg till den svenska enkäten. 
Ag SRDs ledamöterna bör inom kort inkomma med eventuella ytterligare synpunkter 
så att enkäten kan skickas ut så snart som möjligt. 
 

6.2 Utbildning 

6.2.1 Generella Domarkonferensen (GDK) 24-25 februari 2018 
Förelåg minnesanteckningar från SKKs Domarkommittés arbetsgruppsmöte 2017-01-
25.  
Förelåg uppföljande statistik om kvalitetspris och SRD-rapporter utifrån Göran 
Bodegårds artikel BSI-data.  
Förelåg sammanställning av utdelade Disqualified (ej rapporteringskod A) till SRD-raser 
under perioden 2006-2016 samt i vilken utsträckning hundar som tilldelats D även 
använts i avel.  
Förelåg förslag från Anna Törnlöv om introduktion till konferensens SRD-block, i 
rollspelsform. 
Ag SRD tog även del av utdrag ur tidigare minnesanteckningar där Ag SRD uppdrog till 
Anna Törnlöv, Maria Lönnhammar och Karin Brostam Berglund att förbereda 
frågeställningar kring önskvärda variationer inom raser och till Åke Hedhammar att 
föreslå lämpliga frågeställningar för eventuell mentometeraktivitet.  
 
Kjell Svensson informerade om att en särskild exteriördomarkonferens om de 
brakycefala raserna engelsk bulldogg, fransk bulldogg, bostonterrier och mops 
kommer att äga rum på fredagen i anslutning till GDK. Konferensen är obligatorisk för 
exteriördomare, elever- och aspiranter av dessa raser.   

Ag SRD uppdrog till Anna Törnlöv och Maria Lönnhammar att fortsätta bearbetningen 
av statistiken gällande Disqualified och att jämföra antalet rapporteringskod A 
(”mentalnollor”) med andra orsaker till prissättningen, såsom hälsa och diskvalificering 
i enlighet med vad som anges i rasstandarden. Disqualified orsakade av hälsoskäl bör i 
sin tur särskiljas i undergrupper. Bearbetningen bör i första hand fokusera på ett 
mindre antal utvalda raser. 
 
Ag SRD uppdrog till Anna Törnlöv och Maria Lönnhammar att arbeta vidare med 
introduktionen i rollspelsform. 

6.2.2 Utbildningsmaterial om rörelser 
Förelåg forskningsnyhet från SLU om studie kring hälta finansierad av Agrias 
forskningsfond och artikel publicerad i The Veterinay Journal: Inertial sensor-based 
system for lameness detection in trotting dogs with induced lameness. 

Ag SRD tog med intresse del av forskningsnyheten.  

https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/swedish-bsi-data.pdf
http://www.slu.se/objektivhaltundersokninghund
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6.2.3 Utbildningsmaterial om ögon 
Förelåg Marknadsavdelningens bearbetning av den presentation om bedömning av 
ögon som Karin Brostam Berglund tagit fram. I bearbetningen föreslås att man utgår 
från en bild på ett huvud med bra ögon och att man därefter manipulerar bilden till en 
icke önskvärd utformning av adnexa (området runt ögat). Den manipulerade bilden 
kommer att vara tydligt rubricerad som ”manipulerad”. 

Ag SRD uppdrog till kansliet och Karin Brostam Berglund att arbeta vidare enligt 
föreslagen modell. Arbetsgruppen riktade ett tack till Lotta Bengtsson på 
Marknadsavdelning för bra idéer! 

6.2.4 Raskompendium för domare 
Förelåg raskompendium för norwichterrier. Raskompendier för SRD-raser granskas 
både av Domarkommittén och Ag SRD. Till granskare för norwichterrier hade Ag SRD 
utsett Anna Törnlöv, som redogjorde för sitt arbete utifrån SRD-perspektivet. 

Ag SRD noterade det intressanta kompendiet och tackade för rapporten.  

6.2.4 Informationsfilm om SRD 
Förelåg utkast till synopsis för filmen. Det återstår en del arbete med att skriva manus. 
Avsnitt som ska filmas på utställning planerar SKKs Marknadsavdelning att färdigställa 
under våren/sommaren. 

Ag SRD uppdrog till Göran Bodegård och Åke Hedhammar att skriva sina egna manus 
och till Karin Drotz att kontakta Måns Engelbrektsson på SKKs Marknadsavdelning för 
frågor om filmade utställningsmiljöer. Uppdrogs även till Karin Drotz att tillfråga Karin 
Brostam Berglund om hon vill åta sig att vara projektledare för filmen. 
 

7. Protokoll, protokollsutdrag 
Förelåg protokoll från Centralstyrelsens (CS) nr 1 2017. CSs beslutade vid mötet i 
enlighet med Ag SRDs äskande att avsätta 50 000:- kr för att beskriva 
hårlagsvariationerna inom rasen chinese crested dog.  

AG SRD noterade beslutet med tillfredsställelse och konstaterade att 
hårlagsmönstringarna sedan en tid är i full gång. 
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8. Information och rapporter 
Anna Törnlöv rapporterade om sin medverkan vid hårlagsmönstringar för chinese 
crested dog. Chinese Crested Club har genomfört sex av sju inplanerade träffar på olika 
platser i landet med tillfälle till granskning av hårlag på opreparerade hundar. 
Ytterligare ett tillfälle kommer troligen genomföras till hösten. Två domare har bedömt 
hårlaget på varje hund och antalet deltagare har varit högt, över 300 hundar är redan 
granskade. Klubben har passat på att även beskriva hundarnas vikt och mankhöjd med 
mera. Allt har protokollförts och kommer att sammanställas efter avslutat projekt. 
 
Ag SRD tackade för en intressant rapport och emotser med stort intresse resultatet av 
hårlagsgranskningarna. Ag SRD framförde också ett tack till rasklubben Chinese 
Crested Club för genomförda arrangemang. 
 
Åke Hedhammar rapporterade att arbetet med hälsointyg för hundar av brakycefala 
raser inför avel nu är inne i slutfasen. Ytterligare ett tillfälle för utprovning av testet 
och blanketten har genomförts tillsammans med veterinärer, hundägare och 
representanter för rasklubbarna för engelsk bulldogg, bostonterrier, fransk bulldogg 
och mops.  Den praktiska delen av testet bygger på den modell som används i Finland 
av den finska kennelklubben. 
Åke Hedhammar rapporterade från Dog Health Workshop (DHW) i Paris i april. 
Konferensen lockade 135 deltagare från 24 länder och arrangerades av International 
Partnership for Dogs i samarbete med den franska kennelklubben. En workshop 
handlade om exteriöra överdrifter och fokuserade på de brakycefala raserna engelsk 
bulldogg, bostonterrier, fransk bulldogg och mops. Frågor som diskuterades var FCIs 
rasstandarder, rasspecifika anvisningar och konsumentupplysning. 
I samband med DHW sammanträdde FCIs vetenskapliga kommitté och 
standardkommitté och man diskuterade brakycefalfrågan även där med inriktning på 
raserna nämnda ovan.  
FCIs Breeding Commission har föreslagit att rasstandarder ska innehålla riktlinjer för 
huvudets proportioner. FCIs vetenskapliga- och standardkommittéer beslutade att 
stödja förslaget. 

Karin Drotz rapporterade att hon informerat om SRD vid seminarium för 
specialklubbarnas utställnings- och domaransvariga den 8-9 april.  

 

9. Pågående ärenden 
Pågående ärenden hade redan behandlats. 
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10. Kopia för kännedom 
Förelåg sammanställning av utdelade kvalitetspriser i procentandel av totalt antal 
starter på utställning under perioden 2011-2016. Kjell Svensson, chef för Tävlings- och 
Utbildningsavdelningen, föredrog sammanställningen av utdelade kvalitetspris. 
Andelen utdelade CK och Excellent har ökat något under perioden och har under de tre 
senaste åren legat över 48% (CK) respektive 75% (E). 

Ag SRD konstaterade att de högsta kvalitetspriserna delas ut i mycket stor omfattning. 

 

11. Övriga ärenden 
Inget övrigt ärende fanns att behandla. 
 

12. Ärenden som inte får offentliggöras 
Inget ärende ansågs falla under denna punkt. 
 

13. Nästa möte 
Arbetsgruppen avvaktar beslut om tidpunkt för nästa möte då ordföranden för 
närvarande är sjukskriven. 
 

14. Mötet avslutades 
Åke Hedhammar tackade arbetsgruppen för dagens möte och avslutade detsamma. 

 

 

Karin Drotz 

Justeras 

 

 

Maria Lönnhammar  Åke Hedhammar 


