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Minnesanteckningar förda vid Ag SRDs sammanträde 
2016-12-07 
Närvarande ledamöter: Göran Bodegård (ordförande), Karin Brostam Berglund, Maria 
Lönnhammar, Anna Törnlöv  

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

 

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

2. Justeringsperson 
Till att justera minnesanteckningarna utsågs Karin Brostam Berglund. 

3. Dagordning 
Dagordning fastställdes efter tillägg av punkten Ögon under Ärenden/Utbildning. 

4. Minnesanteckningar från AG SRD 14 september 
Mötet gick igenom föregående minnesanteckningar och noterade följande frågor och 
pågående ärenden: 

Ag SRD 3/2016: 
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. 

Göran Bodegård rapporterade om sina kontakter i ärendet med representanter för 
rasklubben för pomeranian. Anna Törnlöv informerade om en artikel om tyska spetsar 
publicerad i senaste numret av Domarbladet. I artikeln framgår att Black Skin Disease 
förekommer hos alla storlekar av tysk spets men mest hos pomeranian och keeshond.  
Då sjukdomsbegreppet är oklart definierat uppdrog Ag SRD till Åke Hedhammar att 
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genom kontakt med dermatologisk expertis klargöra kunskapsläget om Black Skin 
Disease inför kommande arbete med revidering av SRD/BSI. 

 

Ag SRD 3/2016: 
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. 

Ag SRD uppdrog till Göran Bodegård att göra en sammanfattning av resultatet av 
enkäten och att denna ska delges domarkåren. 
Kjell Svensson rapporterade att Centralstyrelsen har efterfrågat en analys av 
enkätsvaren med särskiljande av svar från domare som dömer eller inte dömer 
brakycefala raser. Ag SRD uppdrog till kansliet tittar närmare på möjligheterna till 
bearbetning av svaren. 

Ag SRD 3/2016: 
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. 

Kjell Svensson meddelade att filmen försvunnit men att han undersöker möjligheterna 
att hitta den utanför SKKs kansli. 

Ag SRD 3/2016: 
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. 

 
Ag SRD diskuterade frågan om vidareutveckling av domarutbildning för de brakycefala 
raserna. Ag SRD beslöt förorda att examinatorer för dessa raser ska utbildas av en 
grupp bestående av domare (rasexpert/er och allrounder/s) och veterinär/er. 

 
Ag SRD 3/2016: 
Nordisk Kennelunion/Arbetsutskott NKU/AU 
Ag SRD hade tagit del av protokoll från möte den 13 april och noterade 
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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.  

 
Åke Hedhammar kommer, som SKKs representant i NKUs vetenskapliga kommitté, att 
rapportera till Ag SRD om det fortsatta arbetet. 
 

5. Resultatrapport  
Förelåg ingen ny resultatrapport.  

6. Ärenden 
6.1 SRD 

SRD-raser i Hundsport, granskning av bildmaterial 
Maria Lönnhammar påtalade ett exempel där en SRD-ras med SRD-fel illustrerat en 
artikel i tidningen Hundsport. 
Problematiken med bildmaterial som visar osunda hundar har tidigare noterats och 
kommunicerats med Hundsports redaktion.  
 
Ag SRD uppdrog till Göran Bodegård att tala med tidningen Hundsports redaktion om 
det problematiska i att SKKs egen medlemstidskrift publicerar bilder på osunda hundar 
i sammanhang där avsikten inte uttryckligen är att visa just osund exteriör. Ag SRD 
erbjöd kan erbjuda hjälp vid bildval om så önskas. 
 

6.2 Utbildning 

 
6.2.1 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. 
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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 
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. 

Ur minnesanteckningar 14 september: 

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. 

Kjell Svensson, sammankallande i arbetsgruppen för GDK, informerade om det möte 
som äger rum den 25 januari och dit representanter för Ag SRD och Kommittén för 
Hundars Mentalitet (KHM) är inbjudna. Vid mötet bör ett programförslag finnas för 
innehållet under respektive block. 
 
Ag SRD diskuterade programinnehåll. Ag SRD uppdrog till Åke Hedhammar att 
undersöka möjligheterna att genom sina kontakter få till stånd en statistisk 
bearbetning av SRD-rapporter. 
  
Uppslag av generellt intresse från dagens möte: 
* Vi har dragit slutsatsen att hundar som har tydliga SRD-brister inte längre visas på 
utställning, men vi vet inte om utställningshundar har en mer överdriven exteriör än 
resten av populationen. Vi kan utgå ifrån att utställningshundar i varierande grad är 
representativa för rasen i stort. 
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Med inspiration av det arbete som utförts i samverkan med Chinese Crested Club och 
som rapporteras om längre fram i dessa minnesanteckningar, diskuterades 
möjligheten att låta klubbars arbete kring SRD-problematik redovisas vid GDK.  
Ett sådant arbetssätt kan ”smitta av sig” till andra rasklubbar och närma 
uppfödarkåren och domarkåren varandra.  
Mönstringsförfarande kunde tillämpas exempelvis för att kartlägga förekomst av 
hundar som inte är extrema.  
Inom Ag SRD finns även tidigare erfarenheter av rasklubbsarbete i kartläggningssyfte, 
som Clumber Spanielklubbens arbete i samband med inkorsning av cocker spaniel. 
 
*Redovisning av idéer om raskorsningsprojekt inom Norden. 

Ag SRD uppdrog till Göran Bodegård, Åke Hedhammar och Karin Drotz att inför nästa 
möte den 18 januari formulera programpunkter.  

 
6.2.2 Ögon 

Förevisades vid mötet en bearbetning av det material om ögon som Karin Brostam 
Berglund tidigare tagit fram bland annat med hjälp av rasklubbars bildmaterial. Att 
hitta bilder som beskriver både bra och mindre bra ögon på rastypiska hundar visar sig 
vara svårt. Särskilt angeläget är att få fram åskådliggörande material kring ögon som 
inte uppvisar de tydligaste tecknen på ögonproblem utan som är mer svårbedömda för 
en domare.   
Ag SRD menade att det upplägg som nu redovisades är utmärkt. Ag SRD gav också 
synpunkter på bildmaterialet. Ag SRD uppdrog till Karin Brostam Berglund att arbeta 
vidare med detta.  

6.3 Chinese Crested Dog (ccd), pälsmönstring 

Förelåg material (bakgrund, hårlagsbeskrivning, genomförande av mönstring, statistik 
mönstring) beträffande den mönstring av 67 hundar som genomfördes den 5 
november på rasklubbens Chinese Crested Club’s initiativ. Rasklubben kommer att 
komplettera med ytterligare sammanställningar av resultat från de olika mätningar 
som genomfördes under dagen. Från rasklubbens sida finns förhoppningar om fler 
mönstringar under 2017.  
 
Göran Bodegård och Anna Törnlöv redogjorde för sina erfarenheter från 
mönstringstillfället då 47 hairless ccd och 20 puffar deltog. Av de 67 hundarna förelåg 
behov av pälspreparering för 36 individer. Man kunde konstatera att de flesta av de 
hårlösa (hairless) behövde prepareras för att kunna presenteras standardenligt på 
utställning.  
Både hairless och powder puff graderades av rasexperterna från 1 – 5 respektive 1 – 4 
när det gäller hårlag. Individerna inom varianterna skiljer sig alltså åt och hundar som 
kallas hairless kan vara nakna eller håriga där grad 3 anses vara mest önskvärd till 
utställning. 
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Förhoppningsvis kommer arbetet att resultera i en acceptans av pälspreparering för 
chinese crested dog inför utställning på samma vis som för andra klipp- och trimraser. 
Alla former av oetisk pälspreparering är otillåten, men hundar med ljus hud får lätt 
flammighet och skråmor i huden av den yttre påverkan som hundar normalt utsätts 
för. Rasklubben förordar klippning och rakning med maskin. 

Ag SRD uppmärksammade den skrivning om presentationsöverdrifter som finns i SRD 
för att motverka överdrifter i preparering. Ag SRD önskar uppmuntra en nedtoning av 
onödig preparering.  
Ag SRD menar att det föreligger ett behov av att informera domarkåren beträffande 
hårlag hos chinese crested dog. Ag SRD arbetar vidare med frågan och kommer att 
delge Domarkommittén (DK) resultatet av mönstringen. 
Ag SRD uttryckte sin uppskattning av rasklubbens välorganiserade arrangemang och 
tackade ledamöterna för väl utfört uppdrag. Ag SRD uppdrog till Kjell Svensson att ta 
kontakt med ordförande i Chinese Crested Club för att undersöka beräknad kostnad 
för eventuella kommande mönstringar. 

6.4 Skrivelser 

Förelåg brev från The Kennel Club till Göran Bodegård angående motsvarigheten till 
SRD, Breed Watch och den guide som tagits fram för att främja hälsa och välfärd hos 
utställningshundar.  
I guiden redovisas på vilka grunder raser kan flyttas mellan de tre olika kategorierna 
där kategori tre innehåller raser där det finns en synbar oro för rasens hälsa. 
 
Ag SRD diskuterade guiden och konstaterade att den är läsarvänlig och att det är 
intressant att se det schema för flytt mellan kategorier som presenteras och som 
involverar rasklubbar.   

7. Protokoll, protokollsutdrag 
Förelåg protokollsutdrag från Utbildningskommittén (UK) med beslut om att bevilja Ag 
SRD 100 tkr för att under 2017 ta fram en utbildningsfilm om SRD för exteriördomare. 

Ag SRD konstaterar med glädje beskedet och diskuterade hur arbetet nu ska bedrivas. 
Ag SRD uppdrog till Karin Brostam Berglund att till nästa möte punkta ner vad filmen 
bör innehålla. Förslogs att målgruppen för filmen i första hand är mindre erfarna 
domare och att den delas in i olika rubriker för att underlätta för den som tittar att 
hitta önskat avsnitt. Föreslogs att en referensgrupp bildas med nyutexaminerade och 
mer erfarna domare. 
Ag SRD tog del av den film som The Kennel Club producerat om domares uppdrag när 
det gäller rapportering efter bedömning på utställning. 
Ag SRD uppdrog till Karin Drotz att kontakta Marknadsavdelningens för besked om 
deras eventuella möjligheter att bistå i arbetet med inspelningen. 

Förelåg protokollsutdrag från Domarkommittén (DK) där man konstaterar att 
raskompendier för SRD-raser ska samgranskas med Ag SRD. DK ber om uppgifter på 
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granskare från Ag SRD beträffande ett antal raser. 
  
Ag SRD uppdrog till Maria Lönnhammar att granska raskompendium för japanese chin, 
till Karin Brostam Berglund att granska raskompendium för cavalier king charles 
spaniel, till Maria Lönnhammar att granska raskompendium för yorkshireterrier, till 
Göran Bodegård att granska raskompendium för shar pei. 

8. Information och rapporter 
Förelåg skriftlig rapport från Anna Törnlöv från utbildningsdag ”Breed Watch Education 
Day” arrangerad av The Kennel Club den 27 november 2016 i Leamington Spa, 
England.  
Teman för utbildningsdagen var rörelser, munhälsa och fetma. 
Dr Constanza Gomez talade om hundens normala rörelser, rörelsestörningar, orsaker 
till hältor, hur smärta i olika leder kommer till uttryck och vilken typ av rörelse som kan 
avslöja hälta. 
Simone Kirby talade om munhälsa, tänder och orsaker till tandskador, men inte om 
bett eller felställda tänder. 
Dr Eleanor Raffan talade om övervikt och kända problem förknippade med övervikt 
såsom förkortad livslängd, ledproblem och andningsproblem. En hittills inte lika känd 
koppling var den mellan övervikt och cancer. Däremot hittar man inte hos hund den 
koppling som konstaterats hos människa, mellan övervikt och diabetes. 

Ag SRD ser sitt deltagande vid The KCs seminarier om hälsa som angeläget. Ag SRD 
tackade Anna Törnlöv för både skriftlig och muntlig rapport. 
 
Förelåg minnesanteckningar och annat material från mötet i NKUs BSI-arbetsgrupp den 
27 september. Vid mötet deltog stora delar av Ag SRD. 
Göran Bodegård rapporterade om de gemensamma nordiska planerna att under 2017 
förbereda arbetet med revidering av BSI.  
I underlaget inför revideringen ska bland annat ingå en enkät till samtliga nordiska 
domare och synpunkter från berörda nordiska ras- och specialklubbar. 
Rapportblanketten för domare är under översyn och riktlinjer ska tas fram för att 
möjliggöra en statistisk överblick av materialet för hela Norden.    
 
Förelåg presentation från seminarium för utställnings- och domaransvariga den 22-23 
oktober, arrangerat av Utställningskommittén och Domarkommittén. 
Göran Bodegård presenterade där senaste nytt från Ag SRD och NKU BSI-gruppen. 
 

9. Pågående ärenden 

Pågående ärenden hade redan behandlats. 
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10. Kopia för kännedom 

Förelåg artiklar från Djurskyddets tidskrift ”Tema Avelns Avigsida” där man bland annat 
tar upp vad som hänt efter det så kallade Trubbnosuppropet 2015. 
 

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 
Nästa möte blir den 18 januari kl.9:30 och då kommer främst den generella 
domarkonferensen och utbildningsfilmen att behandlas. 

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

 

 

Karin Drotz 

Justeras 

 

Karin Brostam Berglund   Göran Bodegård 


