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Minnesanteckningar förda vid SRD AGs sammanträde 
2016-09-14 
Närvarande ledamöter: Göran Bodegård (ordförande), Maria Lönnhammar, Anna 
Törnlöv  

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

Anmält förhinder: Karin Brostam Berglund (ledamot) 

 

1. Mötet öppnas 
Göran Bodegård öppnade mötet och hälsade välkomna.  

2. Justeringsperson 
Till att justera minnesanteckningarna utsågs Maria Lönnhammar. 

3. Dagordning 
Dagordning fastställdes. 

4. Minnesanteckningar från AG SRD 18 maj 
Mötet gick igenom föregående minnesanteckningar och noterade följande frågor och 
pågående ärenden: 

Efter diskussion beslöts att uppdra till SDHK att tillfråga rasklubben för 
chinese crested dog 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. 
Maria L rapporterade att rasklubben Chinese Crested Club gärna ser att 
mönstringar av icke utställningspreparerade hundar kommer till stånd 
inom en snar framtid.  
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Maria Lönnhammar redogjorde för rasklubbens planer att samla ett stort antal chinese 
crested dogs av olika hårlag innan utställningssäsongen startar i vår. Den första 
”mönstringen” skulle äga rum i Enköpingstrakten med två domare engagerade. 
Därefter har man önskemål om att i januari samla hundar i Göteborg och i februari i 
Umeå. Klubben avser att vid samma tillfälle mäta hundarna. 
 
Ag SRD konstaterade att det är mycket positivt att klubben driver genomförandet 
aktivt och att de ekonomiska förutsättningarna behöver undersökas. Uppdrogs till Kjell 
Svensson och Göran Bodegård att undersöka i vilken utsträckning mönstringarna ryms 
inom Ag SRDs budget. 

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. 

Anna Törnlöv hade tagit del av kompletterande uppgifter om kvalitetspriser och 
rapporterade att bostonterrier var den ras där resultaten fluktuerade mest. 
 

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.  

AG SRD uppdrog till Göran Bodegård att höra med rasexperterna om det bildmaterial 
om Black Skin Disease som tagits fram för pomeranian kan vara tillämpligt även för 
andra varianter av tysk spets. 
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5. Resultatrapport  

Förelåg resultatrapport för augusti 2016. Mötet konstaterade att delar av kostnaderna 
för brakycefalkonferensen oväntat belastar Ag SRDs konto och uppdrog till Kjell 
Svensson att bevaka att detta inte negativt påverkar arbetsgruppens möjligheter att 
genomföra planerade aktiviteter. 

 

6. Ärenden 
6.1 SRD 

Rasklubbars sammanställningar 

Förelåg sammanställningar av SRD-rapporter enligt följande: 

dogue de Bordeaux 2015 
fransk bulldogg 2013-2015 
grand danois 2015 
japanese chin 2015 
king charles spaniel 2015 
west highland white terrier 2013-2015 

Flera av rasklubbarna har kommenterat resultaten och bland annat önskat att domare 
i större omfattning anger skäl till att behålla rasen på SRD-listan. Det framkommer 
också synpunkter på överensstämmelsen mellan kritiklapparna och SRD-rapporterna 
samt på oklarheter avseende hur rutan för SRD-notering på kritiklapparna används och 
hur många enskilda individer som rapporterna gäller. 

Ag SRD tackar rasklubbarna för väl utfört arbete och konstaterar att en översyn av 
rapportblanketten kommer att göras under 2017. Mötet uppdrog till kansliet att 
undersöka möjligheterna att redovisa antal utställda individer inom en ras per år.  
Ag SRD diskuterade också ringsekreterares viktiga roll som stöd för domare och 
konstaterade samtidigt att ansvaret för domares hantering av SRD-frågor inte får 
skjutas över från domaren till ringsekreteraren. 

Återkoppling från SRD-presentatörer ”ambassadörer”. 

Förelåg rapporter från två domare som skött presentationen vid 
länsklubbsutställningar under sommaren. 

Ag SRD tackade för rapporterna och välkomnar återkoppling från flera presentatörer. 
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Rapport från specialklubbar 

Förelåg redovisning från domaransvarig i SDHK och SBHK om hur man informerar 
domare om SRD/BSI. Detta med anledning av väl ifyllda rapporter.  
I de fall specialklubbens utställningar ligger i anslutning till en länsklubbsutställning 
uppmanas domare att delta vid länsklubbens BSI-presentation. Domarna får även 
trycksaken SRD/BSI och en power point-presentation i förväg. 

Ag SRD tackade för informationen och redovisningen av specialklubbars rutiner. 

 
Uppdrag efter brakycefalkonferensen, enkät till domare  

 
AG SRD hade av arbetsgruppen för brakycefalkonferensen fått uppdraget att 
genomföra en enkät till domare med anledning av SKKs uttalanden och strategier i 
brakycefalfrågan. Förelåg sammanställning av enkätsvaren från 153 domare. 

Ag SRD tog del av sammanställningen och den rikliga fritexten som kommer att vara till 
stor hjälp vid planering av framtida utbildningsinsatser.  
Ag SRD kommer att presentera resultatet i en rapport. 
Ag SRD riktar ett varmt tack till domare som besvarat enkäten och uppmanar de som 
ännu inte lämnat sina svar att göra det snarast. 
 

6.2 Utbildning 

 
Generell domarkonferens GDK, 25-26 februari 2018 

Ur minnesanteckningar 18 maj: 
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. 
Punkten om SRD beräknas uppta 3-4 timmar och material kan lämnas till 
Kjell S underhand. 
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 
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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. 

Kjell Svensson, sammankallande i arbetsgruppen för GDK, uppmanade Ag SRD att börja 
formulera sina program-idéer. Konferensen 2018 blir den fjärde i ordningen av 
generella domarkonferenser som tar upp exteriöra överdrifter. 
Mötet diskuterade vikten av genetisk mångfald inom en ras och hur mångfalden kan 
kombineras med tolkningen av standardens idealbild. Mångfald krävs för att det ska 
vara möjligt att förskjuta rasers medelvärden till exempel mot mindre extrem 
rastyp/exteriör. 
 
Ag SRD anser att möjligheten till statistisk bearbetning av SRD-rapporter, 
kvalitetsprissättning och domarenkät är avgörande för att domare och verksamheten i 
stort ska kunna få en meningsfull återkoppling av det arbete som sker inom SRD/BSI-
programmet. Ag SRD ser vikten av att hos domare behålla eller öka motivationen för 
att producera goda rapporter vid varje utställning. Ag SRD har ambitionen att vid den 
generella domarkonferensen presentera och diskutera både summeringar av 
hittillsvarande arbete och mål för fortsatt utveckling. 

 
Ögon 

 
Förelåg ett material om bedömning av ögon på dogue de bordeaux framtaget av 
rasklubben. Rasen kommer att behandlas vid domarkonferens den 1-2 oktober. 
Då Karin Brostam Berglund, som har uppdraget att arbeta med utbildningsmaterial 
angående ögon, var frånvarande, bordlades vidare diskussioner i ärendet till 
kommande möte. 

 
Rörelser 

 
Förelåg ett arbetsmaterial, på svenska och engelska, framtaget av Göran Bodegård i 
samarbete med Anna Törnlöv och kommenterat av Annika Bergström. Ett möte på SLU 
föregick dokumentets framtagande. Vid mötet deltog förutom Göran Bodegård och 
Anna Törnlöv även Åke Hedhammar, Annika Bergström och sjukgymnast Kjerstin 
Pettersson. Syftet är i första hand att arbetsmaterialet ska fastställa tecken på hälta. 
Materialet föreslås som ett appendix till SRD/BSI och kommer att presenteras för 
Nordisk Kennelunions (NKU) BSI-grupp vid möte den 27 september. 
Mötet diskuterade en eventuell uppdelning av texten i domarperspektiv och 
veterinärmedicinskt perspektiv. Mötet diskuterade även eventuella samband mellan 
viss exteriör och rörelsestörningar och konstaterade att sambanden sällan är 
veterinärmedicinskt bekräftade. 

Ag SRD uppdrog till Kjell Svensson att leta fram den gamla film om rörelser som 
gjordes av Gösta Winkvist och som har visats vid preparandutbildningar för domare. 
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Ag SRD uppdrog till Göran Bodegård att även sammanfatta dokumentet i punktform 
för att göra det så lättillgängligt som möjligt med avsikten att dessa punkter skall 
kunna fogas till stycket om rörelser som finns i SRD/BSI-dokumentet under Basics for 
all dogs sid 8-9. 

 
Ansökan om medel för distansutbildning 

 
Mötet tog del av information från Utbildningskommittén (UK) angående möjlighet att 
ansöka om medel för utveckling av distansutbildningar. Ansökan för 2017 ska vara 
inlämnad senast den 1 oktober. 
Med anledning av de diskussioner som arbetsgruppen fört om presentationsmaterial 
för SRD/BSI vid länsklubbs-/specialklubbsutställningar ansåg mötet att ansökan bör 
göras med avsikt att framställa en film som beskriver SRD/BSI och dess tillämpning. 
Syftet skulle vara att förenkla, förbättra, förnya och harmonisera informationen om 
SRD/BSI hos läns- och specialklubbar. Målgruppen är i första hand utställningsdomare 
och filmen skulle textas på engelska. 
 
Ag SRD uppdrog till Göran Bodegård att formulera ansökan till UK. 
 
Breed Watch Education 
 

Förelåg inbjudan till en utbildningsdag arrangerad av The Kennel Club den 27 
november 2016 i Leamington Spa, England. Teman för utbildningsdagen är rörelser, 
munhälsa och fetma. 
 
Ag SRD beslöt att Göran Bodegård deltar vid utbildningsdagen den 27 november. 
 
 

7. Protokoll, cirkulär m.m. 

Ag SRD hade tagit del av övriga kommittéers och arbetsgruppers protokoll. 
 
Ag SRD noterade att Domarkommittén (DK) godkänt raskompendier för pekingese och 
chow-chow, båda raserna ingår i SRD. I Ag SRDs delegeringsordning framgår att 
arbetsgruppen ska delta i DKs granskning av domarkompendier för raser som ingår i 
SRD. Ag SRD har hittills trots påstötning inte tagit del av nya kompendier för dessa 
raser. 
 
Förelåg även Minnesanteckningar från möte arrangerat av DK den 26 april för att 
diskutera vidareutveckling av exteriördomarutbildningen för brakycefala raser. 
Ag SRD noterade att DK arbetar vidare med frågan om vidareutveckling av 
domarutbildningen för de brakycefala raserna och uppdrog till Göran Bodegård att 
kontakta DKs ordförande för fortsatta diskussioner i frågan. 
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Utställningskommittén (UtstK) genomför ett seminarium för domar- och 
utställningsansvariga den 22-23 oktober. Vid seminariet bör finnas möjlighet att ta upp 
aktuella SRD-frågor. Beslöts att kontakta UtstK om Ag SRDs medverkan. 
 
 
Nordisk Kennelunion/Arbetsutskott NKU/AU 
 
Ag SRD hade tagit del av protokoll från möte den 13 april och noterade särskilt 
punkterna om brakycefala raser och om nordiska utställningar/nordiska certifikat. 
 
NKU har nu två arbetsgrupper för att hantera brakycefalfrågan, en för mediala frågor 
med uppdrag att samordna de olika ländernas insatser och en grupp, bestående av 
representanter från NKUs vetenskapliga kommitté och rasexperter, vars uppdrag är att 
identifiera problemområden och ta fram förslag till åtgärder.  
 
 

8. Nästa möte 
 
Nästa möte blir den 7 december kl.9:30. 

 

9. Mötet avslutades 
 

Göran Bodegård tackade arbetsgruppen för dagens möte och avslutade detsamma. 

 

Minnesanteckningar 

 

Karin Drotz 

Justeras 

 

Maria Lönnhammar   Göran Bodegård 


