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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för särskilda 
domaranvisningar, SRD-K, tisdagen den 28 januari 2014. 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Göran Bodegård (ordf.), Svante Frisk och Torbjörn Skaar 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar, Karin Drotz och Berit Wallin Håkansson (§ 1-4) 

Anmält förhinder: 

Paula Sunebring 

Protokoll 

Anna Qvarfort 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Göran Bodegård hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter 
mötet öppnat.  

 

§ 2 Val av justeringsperson 

Tornjörn Skaar utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

SRD-K beslutade att punkten gällande ögonfrågor skulle tas upp som första ärende på 
förmiddagen då föredragande för den punkten, Berit Wallin Håkansson, skulle lämna 
mötet vid lunch. Därmed fastställdes dagordningen. 

 

§ 4 Rapport ögonfrågor 

Appendix i BSI/SRD 

Veterinär Berit Wallin Håkansson är SKKs ögonspecialist och som sådan är hon 
behjälplig vid skapandet av en text gällande ögat, appendix 3, till BSI. Hon redogjorde 
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för det arbete om ögats adnexa som påbörjats på uppdrag av SKKs Avelskommitté, AK 
 

Ögats adnexa 

Adnexa är området runt ögat och det som gränsar till ögat men ej själva ögongloben. 
Problem relaterade till adnexa kan vara ärftliga till olika grad och hänga samman med 
hundarnas övriga anatomi och exteriör, såsom mycket lös hud eller kort nos. Man kan 
konstatera att en del förändringar i adnexa orsakar stort lidande för hundarna. Berit 
Wallin Håkansson förklarade att hon använder uttrycket kritiska styrpunkter som 
benämning för variabler som inte får överskridas för att det då kan orsaka lidande för 
hunden. 
 

Mötet förevisades ett bildspel över ögats adnexa och exempel på när de kritiska 
styrpunkterna har överträtts och där stora eller små åtgärder varit nödvändiga för att 
avhjälpa hunden från lidande.  
 

I framtiden är målet att det ska finnas information som utställningsdomare kan ta till 
sig och använda sig av i sin bedömning där man kan skilja det normala ögat från det 
onormala. Göran Bodegård, Paula Sunebring och Åke Hedhammar arbetar just nu med 
att ta fram utbildningsmaterial till domarkåren gällande ögats adnexa. 
 

Kritiska styrpunkter för adnexa kommer även att utgöra en del i SRD, appendix 3. 
 
SRD-K tackade Berit Wallin Håkansson för en mycket bra rapport och ser fram emot ett 
fortsatt samarbete i ögonfrågor. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

I § 71 diskuterades den brakycefalikonferens som omnämns i SRD-Ks 
delegeringsordning och även återfinns i AKs delegeringsordning. En arbetsgrupp utsågs 
för konferensen och önskemål om att en AK-ledamot skulle ingå i gruppen förelåg. Det 
var nu klart att AK representeras i arbetsgruppen av Pekka Olson.  
 
Åke Hedhammar redogjorde för hur arbetet med ögonfrågor sker inom SKK. Han har 
tillsammans med Berit Wallin Håkansson fått i uppdrag av AK att inkomma med en 
arbetsplan för deras arbete med ögats adnexa. Göran Bodegård kommer att följa deras 
arbete och tillsammans med Åke Hedhammar återrapportera till SRD-K. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport 

Kommittén gick igenom den ekonomiska rapporten och konstaterade att kommittén 
under 2013 låg väl inom ramen för budget. Därefter lades rapporten till handlingarna. 

 



  

SKK/SRD-K nr 1-2014 
2014-01-28 

Sida 3/6 
 
 

 
§ 6  Inkommet ärende gällande SRD för chihuahua 

Chihuahua Cirkeln hade inkommit med synpunkter och kommentarer till den SRD-text 
klubbarna fått tillsänt sig. Synpunkterna gällde begreppet dvärgväxt som förekommer i 
SRD och syftar till att beskriva rasens litenhet. Rasklubben upplever att begreppet kan 
kopplas till en osund oproportionell exteriör vilket klubben anser vara en defekt som 
chihuahua inte är behäftad med. 

 
SRD-K beslutade att kalla rasklubben till ett möte angående SRD. Karin Drotz kommer 
att kontakta klubben inom kort. 

 

§ 7  SRD-rutiner vid länsklubbsutställningar 

Kommittén förevisades det utskick som görs till länsklubbar gällande rutiner för 
tillämpning av SRD vid utställningar. Utskicket innehåller punkter till stöd för 
länsklubbens arbete. De allmänna rutinerna ska bland annat vara att innan 
utställningen skicka ut SRD-dokument till inbjudna domare och att innan utställningens 
början samla samtliga domare för en genomgång av SRD. Nuförtiden är dessa 
genomgångar mer diskussioner i ämnet. En grundläggande genomgång anses ofta 
överflödig då de flesta domare redan har varit på ett flertal sådana.  
 
SRD-K är medveten om att det ibland råder brister i dessa rutiner och vill därför se över 
hur man kan säkerställa att de inbjudna domarna nås av information angående SRD. 
Karin Drotz och Svante Frisk uppdrogs att se över den information som går ut till 
länsklubbarna. 

 

§ 8  NKU/BSI, Breed Specific Instructions 

BSI-dokumentet är i det närmaste färdigställt och ska nu gå ut för påseende till 
respektive nordisk kennelklubb. I NKU/BSI har man enats om vilka raser som ska ingå 
och antagit det förslag med appendix som arbetats fram.  
 
Göran Bodegård är kallad till FCI-möte under våren för att redogöra för arbetet med 
BSI, vilka diskussioner som förs med klubbar och inom Norden samt hur arbetet med 
att implementera verktyget fungerar. SRD-K önskar även att Göran Bodegård 
framhåller vikten av att även utländska utställningsdomare som inbjuds att döma i 
Sverige förväntas följa BSI/SRD. De som inviterar domare har ett stort ansvar för att 
domarna känner till detta när de kontrakteras att döma en ras som omfattas i BSI/SRD. 

 

§ 9  Protokoll och protokollsutdrag 

 

 Protokoll från Kennelfullmäktige, KF 2013 förelåg.  
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Kommittén beslutade att, på grund av tidsbrist, bordlägga frågan till nästkommande 
sammanträde. 

 

§ 10 Information och rapporter 

Göran Bodegård rapporterade att han är kallad till sammanträde med FCIs utställnings- 
och domarkommitté den 1-2 februari i Paris. 
 
Karin Drotz informerade kommittén om en inkommen fråga från uppfödare av griffon. 
Uppfödarna önskar anordna en föreläsning angående syringomyelia hos griffoner och 
har tillfrågat veterinär Måns Röken att föreläsa. Man planerar även att bjuda in 
ytterligare intresserade från andra rasklubbar än Griffonsektionen och har nu kontakta 
SKK för att undersöka möjligheten att få ekonomiskt stöd för att föreläsningen ska 
kunna äga rum. 
 
SRD-K är positivt inställda till att informera uppfödare och andra medlemmar om 
problem som finns inom en ras. Kommittén vill påtala vikten av att den här typen av 
projekt är förankrat i ras- eller specialklubb och att det för specialklubbar finns 
möjlighet att söka bidrag till avelskonferenser genom SKK/AK. 

 

§ 11  Pågående ärenden 

Det förelåg en förteckning över kommitténs pågående ärenden. SRD-K gick igenom 
förteckningen och reviderade den. 
 
 

§ 12  Kopia för kännedom 

 FCI Circular 2-2014 

 Nyheter angående Nationellt dopingreglemente för hund 

 Skrivelse till CS från Göran Bodegård 

 

§ 13  Övriga ärenden 

Möte med Cavaliersällskapet 

SRD-K hade kallat Cavaliersällskapet till möte angående de skrivningar i SRD som rör 
rasen. Klubbens representanter hälsades välkomna och Göran Bodegård redogjorde i 
korthet för hur SRD-K arbetar följt av en kort historik av hur SRD kom till. Vidare 
förklarade han bakgrunden till att cavalier king charles spaniel är upptagen i SRD. 
Underlaget som styrker rasens förekomst i SRD kommer i första hand från veterinärer 
via enkät, Agrias skadestatistik, de generella domarkonferenserna 2007 och 2012 och 
domares utvärderingar från utställningar. 
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Klubben förklarade att man inte känner igen sig i de skrivningar som finns för cavalier 
king charles spaniel i SRD. En anledning till det är att utställningsdomares SRD-
utvärderingar och utställningskritiker inte rapporterar om fel i någon större 
utsträckning. Man har därför svårt att förstå att det materialet skulle ha utmynnat i 
skrivningarna i SRD. 
 
Åke Hedhammar förevisade Agria Breed Profile och påvisade hur rasens hälsa ser ut 
från Agrias sjukdoms- och skadestatistik avseende ögonproblematik och trånga 
luftvägar där ögonproblematiken är ett av de områden som finns listade i SRD. Dessa 
är områden där cavalier king charles spaniel finns representerade i högre grad än 
andra raser. 
 
Klubben uttryckte att man känner stort ansvar för de punkter som SRD-K tar upp och 
som finns upptagna i SRD. Alla är överens om att SRD är en viktig del i arbetet med 
avelsfrågorna och att en fortsatt positiv utveckling förutsätter ett medvetet arbete 
med cavalierens riskområden.  
 
SRD-K tackade Cavaliersällskapets representanter för mötet. Särskilda 
minnesanteckningar skrevs vid mötet. 

 

§ 14  Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 29 april 2014. 

 

§ 15  Sammanträdets avslutande 

Ordförande Göran Bodegård avslutade mötet 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Göran Bodegård,    Torbjörn Skaar, 
ordförande     justerare  
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Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 


