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Minnesanteckningar förda vid Ag SRDs möte 2017-10-04
Närvarande ledamöter: Göran Bodegård ( ordförande ), Maria Lönnhammar, Anna
Törnlöv
Närvarande adjungerade: Åke Hedhammar, Kjell Svensson, Lotta Olsson (sekreterare)
Anmält förhinder: Karin Brostam Berglund

1. Mötet öppnas

Göran Bodegård öppnade mötet och hälsade välkomna.

2. Justeringsperson

Till att justera minnesanteckningarna utsågs Anna Törnlöv

3. Dagordning

Dagordning fastställdes.

4. Minnesanteckningar från föregående möte 17-05-03
Anteckningarna från föregående möte gicks igenom.
Informerades om att shar pei konferensen planerad till fredagen före GDK är framflyttad
till My Dog 2019. Åke informerade att trubbnosproblematiken prioriterats.
Informations film om SRD. Status för detta projekt diskuterades. Lotta följer upp detta
och tar bl a kontakt med Måns Engelbrektsson för att se hur vi ligger till med det filmade
materialet.
Sammanställningen och rapport från hårlagsgranskningsprojektet på chinese crested
kommer till nästa möte.
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5. Resultatrapporter
Konstaterades att vi har pengar kvar på årets budget vilka inte kan flyttas till nästa år.

6. Ärenden
6.1.1 SRD
Rasklubbars sammanställningar av SRD-rapporter
Borzoi
King charles spaniel
Clumber spaniel
Ag SRD tackar klubbarna för utfört arbete. Konstaterades att rasklubbarnas
sammanställningar av SRD rapporter är väldigt olika och att de ofta bara är en
sammanställning av statistik och att några utvärderingar ej gjorts. Behovet att försöka
sammanställa en mall med frågeställningar för dessa diskuterades. Beslutades att Lotta
i samarbete med Göran tar fram ett förslag på detta.
Lotta kollar upp vilka som inte inkommit med utvärdering för 2016.
Värdet av de kommentarer domarna kan lämna i slutet av SRD diskuterades. Mötet
enades om att dessa är viktiga att ta med till den kommande SRD revideringen.
Fråga om hull på vinthundar
Frågan om accepterat hull på vinthundar som varit till diskussion på senare tid
diskuterades. Göran redogjorde för detta och besvarar frågeställaren.

Rapporter från SRD presentationer vid länsklubbsutställningarnas SRD genomgångar
Rapporterna visade det mycket varierande intresset för SRD som finns från vissa
domare
Vissa domare deltar inte på de obligatoriska SRD genomgångarna på utställningarna.
Diskuterades hur detta ska hanteras – ska domare kontaktas och/eller ska
länsklubbarnas informerande roll ånyo tydliggöras?
Detta ointresse för SRD, som även finns från vissa rasklubbar, är att betrakta som
osolidariskt med den syn på hälsoaspekten vi idag har i Sverige. Kvaliteten på SRD
genomgångarna varierar och diskussionsmålet kan ofta inte uppnås. Problematiken
kan väntas minska när/om en SRD instruktions DVD tillskapas.
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NKU
Samarbetet i NKU gällande SRD togs upp. Konstaterades att vi i Sverige ligger före i vårt
SRD arbete, vilket även är fråga om kansli resurser där vi har fler personer anställda
som arbetar med dessa frågor.
6.1.2
Enkät till domare
Den sammanställning av svaren på enkäten till domare som dömer SRD raser som
Karin Drotz gjort gicks igenom. Besvarad av 71% av de 265 domarna. En intressant och
tydlig bild erhölls som visar bl a att i stort sett alla raser som idag finns upptagna i SRD
ska vara kvar där. Då de andra nordiska BSI grupperna formulerat enkäten på andra
sätt minskar jämförelsemöjligheterna

6.2 Utbildning
6.2.1 Granskade raskompendier
Raskompendiet för cavalier king charles spaniel är granskat av Karin Brostam Berglund
tillsammans med en representant från DK. Är nu inlämnat med en -efter mycket mödaformulerad kompromiss rörande ögonstorleken.
Maria informerade om att hon ska granska Yorkshire terrier kompendiet.
6.2.3 Generella domarkonferensen
Minnesanteckningarna från förra mötet för ovanstående konferens sammanfattades
av Kjell.
Hur ska överdriven ”elitavel” hanteras?
Åke presenterade ett utkast till punkten rasers utveckling, ”Likheter och olikheter inom
och mellan hundraser”. Åkes idéer innehåller nytänkanden och behöver ytterligare
presentation. Åke uppmanas att skriva en artikel med vid publicering för den svenska
hundvärlden. Artikeln ska presenteras för domarna innan GDK för att få bra
diskussioner under konferensen. Diskuterades hur detta värdefulla nytänk kommer att
mottas. Hur ska intresset fångas för ”nytänk”?
Det seminarium om brakycefaliproblematiken för domare som dömer engelsk bulldog,
fransk bulldog, mops och bostonterrier som kommer att hållas på fredag em, dagen
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innan den generella domarkonferensen togs upp och kommer att behöva insatser från
SRD gruppen. Diskuteras vidare på vårt nästa möte.

6.2.4
Ögonmaterialet
Hänsköts till nästa möte då inte Karin Brostam Berglund var närvarande.
SRD videon, se punkt 4
Rörelser Anna har gjort en ny version av Görans text som togs fram vid möte på SLU
sommaren 2016. Texten har accepterats av GDK arbetsgrupp och mejlas till Lotta för
inläggning på vår gemensamma plattform. Diskussion om hur man ska se på olika
grader av hälta, hur hundens exteriör( vinklar etc ) påverkar rörelserna, osunda kontra
rastypiska rörelser.
6.3 Möten
Åke informerade om de diskussioner som förts på AK´s möte ang behovet av att samla
organisationens åsikter och arbete när det gäller hundars hälsa. Nu pågår det mycket
liknande arbete parallellt i olika kommittéer inom SKK. Påpekades att integreringen
med SKK´s mål att bevara rasers typ inte aktualiseras vid dessa möten.
6.4 Skrivelser, inga skrivelser inkomna
6.5 Mönstring Chinese Crested dog se punkt 4

7. Protokoll, protokollsutdrag
Protokollsutdrag från SKK/CS möte 3/2017 om samsyn inom organisationen, Kjell
föredrog detta. Innehållet i protokollsutdraget diskuterades.
Gruppen konstaterar att det är viktigt att denna fråga kommuniceras och diskuteras
väl inom organisationen och att samsyn måste finnas för att SKKs trovärdighet i olika
diskussioner i samhället inte ska skadas.

8. Information och rapporter
Åke informerade om den populationsinventering som ska göras i norden av raserna;
engelsk bulldog, bostonterrier, mops och fransk bulldog. Ordförandena i resp rasklubb
har kontaktats. 25 hundar av varje ras i resp land skaa ingå i inventeringen. Man
hoppas finna en avelsmässig variation inom raserna som man kanske inte alltid ser på
våra utställningar där populationen oftast representerar elitavel. Åke mejlar
projektplanen till Lotta som lägger in den i vår gemensamma site. Inventeringen knyter
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an till nytänkandet beskrivet ovan och vars värde ligger i möjlig vidgning av den
genetiska basen, i avelsmål där aveln nu i hög grad baseras på utställningsresultat.
Åke informerade från den världskonferens för smådjursveterinärer som hållits i
Danmark. Där diskuterades bl a veterinärernas roll i utvecklingen av våra rashundar.
Varför har utvecklingen gått åt ”fel” håll? Problematiken med bl a brakycefala raser
togs upp redan för 50 år sedan av de nordiska länderna. Konferensen konstaterade att
informationen till konsumenten, dvs hundägarna, varit dålig, man har inte nått ut med
sitt budskap vilket är olyckligt då efterfrågan är stor av dessa raser. Vid konferensen
berördes ej svårigheterna att integrera hälsa och riskabel rastypsetik.

9. Pågående ärenden
Pågående ärenden hade redan behandlats.

10. Kopia för kännedom
Protokoll från DK möte 3/17

11. Övriga ärenden

Informerades om att NKU´s möte om SRD äger rum i Oslo den 30 november. Göran
och Åke deltager.
RAS, rasspecifika avelsstrategier. Diskuterades att SRD måste tas med i RAS och att
domarna borde vara mer insatta i RAS för de raser de dömer. Kanske det behövs någon
kortversion eller utdrag ur RAS för att domarna ska kunna ta del av detta då många
RAS är väldigt omfattande.
Möjligheten till ett bättre samarbete inom SKK organisationen mellan de olika
kommittéerna; AK/DK/ag SRD togs upp, då det för närvarande inte är tillfredsställande
till omfång. Aktuella frågor och problematik tas upp i de olika kommittéerna vilket inte
gynnar samsynen. SRD AG tar – som tidigare- initiativet till regelbundna kommittéövergripande möten
Informationen om brakycefali på SKK´s hemsida diskuterades. Lotta kollar upp hur
arbetet med detta går.
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12. Ärenden som inte får offentliggöras
Inget ärende ansågs falla under denna punkt.

13. Nästa möte

Nästa möte blir den 6 december i Rotebro

14. Mötet avslutades

Göran Bodegård tackade arbetsgruppen för dagens möte och avslutade härmed detta.

Lotta Olsson
Justeras

Anna Törnlöv

Göran Bodegård
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