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Minnesanteckningar förda vid SRD AGs sammanträde
2016-02-18
Närvarande ledamöter: Göran Bodegård (ordförande), Karin Brostam Berglund,
Anna Törnlöv
Närvarande adjungerade: Karin Drotz (minnesanteckningar), Åke Hedhammar
Anmält förhinder: Kjell Svensson (adjungerad)

Mötet öppnas
Göran Bodegård öppnade mötet och hälsade välkomna till det första mötet sedan SRDKommittén övergick till att vara en arbetsgrupp.
Justeringsperson
Till att justera minnesanteckningarna utsågs Karin Brostam Berglund.
Dagordning
Dagordning fastställdes.
Senaste protokoll SRD-K
Mötet gick igenom SRD-Ks sista protokoll och noterade följande frågor och ofärdiga
ärenden:
Blankett för SRD-notering som bilaga till individkritiker, diskussion kring möjligheter
att sortera domares SRD-anmärkningar.
Kontakt med Chinese Crested Club om hårlag (Göran Bodegård). Ett problem är att
rasstandarden utesluter de blandpälsar som är vanligt förekommande. Tidigare försök
till ”mönstring” av hundar med olika hårlag i rasklubbens regi har inte genomförts och
Göran Bodegård tar förnyad kontakt med klubben. Åke Hedhammar föreslog att
kontakt även tas med Tomas Bergström på Husdjursgenetiska laboratoriet vid SLU för
information om DNA-test beträffande nakenhet hos chinese crested dog.
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Sammanställning av ögonmaterial.
SRD AG uppdrog till Karin Brostam Berglund att gå igenom de ögonbilder som
rasklubbar sänt in, sortera dem efter typ av ögon och föreslå upplägg av
undervisningsmaterial till domare. Materialet är tänkt att, tillsammans med Berit
Wallin Håkansons adnexa-material, täcka behovet för utbildning av exteriördomare
med exempel på både bra och dåliga ögon.
Hundars rörelse, se Anna Törnlövs redogörelse senare under mötet.

Delegeringsordning
SRD Arbetsgrupp gick igenom den delegeringsordning som förelåg och gjorde några
förslag till justeringar, delegeringsordningen i slutversion bilägges
minnesanteckningarna.
Konstaterade mötet att det finns både samverkanspunkter och behov av tydliga
gränser ffa gentemot Utställnings- och Domarkommittéerna. Gemensamma
Nyhetsbrev kan vara ett sätt att samverka.

Rutiner för kontakter med domare ”på förekommen anledning”
Göran Bodegård gick igenom upparbetade rutiner när det framförts synpunkter på att
domares bedömning inte varit i samklang med SRD. Kommittén/kansliet har i dessa fall
tagit kontakt med berörd domare för att få dennes motivering till bedömningen och
utdelade kvalitetspris.

Rutiner vid länsklubbs- och specialklubbsutställningar
Karin Drotz redogjorde för de rutiner som hittills gällt för SRD/BSI vid läns- och
specialklubbsutställning.
Arbetsgruppen uppdrog till Karin Drotz och Göran Bodegård att även för 2016 planera
presentation av BSI vid länsklubbarnas utställningar.
Mötet diskuterade hur BSI-presentationerna kan förnyas för att behålla intresset hos
domarna. Fr o m 2016 har länsklubbarna fått direktiv från UtstK att en samling ska
genomföras för samtliga domare där BSI är en del i ett allmänt informationspaket. Hur
detta i praktiken kommer att fungera återstår att se. SRD AG menar att behovet av
grundläggande information om BSI inte längre är stort, men att uppföljning och
vidareutveckling är viktig.
Diskuterades hur en markering av syftet med BSI-presentationer för domare skulle
kunna tydliggöras.
SRD AG vill förmedla att man ser nordiska domare som ambassadörer för SRD/BSI, en
roll som innebär ett ansvar att delta och engagera sig i arbetet för sunda och rastypiska
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hundar utan överdrifter.
Ett antal frågeställningar som utgångspunkt för domares erfarenhetsutbyte finns i den
power pointpresentation som skickas ut inför varje länsklubbsutställning och till
specialklubbarna.
SRD AG ser också behovet av att uppmärksamma de rapporter som domare av SRDraser skriver efter varje utställningstillfälle. Presentation av sammanställningar och
statistiska bearbetningar är av stor vikt för trovärdigheten i att materialet anses viktigt
och används på ett meningsfullt sätt.

Statistik för uppföljning: rapporter, kvalitetspris och disqualified
Karin Drotz förevisade de dokument som finns tillgängliga för uppföljning av SRD;
årliga sammanställning av rapporter från läns- och specialklubbsutställningar, årliga
sammanställning av kvalitetspriser för ett antal SRD-raser, nollor/Disqualified inom
samtliga raser.
Konstaterades att det inte förekommer många Disqualified pga andningsproblem och
att hundar oftare får andra prisvalörer vid SRD-fel. Vi har centralt inte tillgång till
specialklubbarnas kritiker och kan därför inte se orsaker till att hundar tilldelats
Disqualified vid utställningar arrangerade av specialklubbar.
Det finns även uppgifter om vilka hundar med Disqualified som använts i avel. Dessa
uppgifter är intressanta, men svårtolkade. De flesta hundar med SRD-fel erhåller andra
prisvalörer än Disqualified och skälen till priset varierar stort.
För SRD AGs del är Anna Törnlöv den ledamot som haft uppdraget att studera och
samla information ur ”hundar som tilldelats Disqualified”. Statistiken uppdateras och
presenteras varje år, men orsakar ingen särskild åtgärd i nuläget.

Internationellt arbete
Ett internationellt arbete är av stor vikt och inom norden har det befästs genom de
inom NKU gemensamma Breed Specific Instructions. Ett internationellt forum där SRD
AG också kan engagera sig är International Partnership for Dogs och webbplatsen
DogWellNet.
Inom FCI har intresset för hälsofrågor hittills inte varit särskilt stort erfar Åke
Hedhammar utifrån ett mångårigt internationellt engagemang.

Hundens rörelser, utbildningsmaterial för domare
Anna Törnlöv redogjorde för sitt arbete med att beskriva hundens rörelser. Som
domare har man att bedöma både om rörelserna är ändamålsenligt rastypiska och om
de är sunda. Hur en enskild ras ska bedömas är en kynologisk fråga som inte direkt
omfattas av SRD AGs ansvarsområde, men som bör beaktas vid framtagandet av ett
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material för utbildning av exteriördomare.
En definition av ”osunda rörelser” kan vara följande: oregelbundna eller ansträngda
rörelser som orsakar hunden smärta eller obehag.
Vad kan leda till osunda rörelser? Skador genom yttre påverkan och brister i
konstruktionen som direkt eller indirekt påverkar rörelserna till att bli osunda.
För att komma vidare i frågan rekommenderar Åke Hedhammar kontakt med veterinär
Annika Bergström.

Nästa möte
Nästa möte blir den 18 maj.

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

Minnesanteckningar

Karin Drotz
Justeras

Karin Brostam Berglund

Göran Bodegård

Dokument

Sida

Minnesanteckningar förda vid SRD AGs
sammanträde

5/5

