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SKK/SRD-K nr 2/2012
2012-03-22
§ 21 - § 39

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för särskilda
domaranvisningar (SRD) den 22 mars 2012.

Närvarande:
Ledamöter: Göran Bodegård (ordförande), Dan Ericsson, Svante Frisk, Paula Sunebring
Adjungerade: Karin Drotz, Åke Hedhammar, Kjell Svensson, Ulf Uddman (t o m § 32)
Vid protokollet: Karin Drotz

§ 21

Mötet öppnas

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarades mötet öppnat.
§ 22

Val av justerare

Dan Ericsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 23

Dagordning

Dagordningen godkändes efter framflyttande av Övrig fråga.
§ 24

Övrig fråga

Förelåg skrivelse från Göran Bodegård angående ansvarsfördelningen mellan olika aktörer
när det gäller utställningarnas inflytande på utvecklingen av hundrasers hälsa och sundhet.
Skrivelsen baseras på en presentation från den generella domarkonferensen 2007. Skrivelsen
har tillställts Centralstyrelsen CS.
Ansvaret delas av
1. domarna,
2. utställningsarrangörerna (i deras val av domare),
3. SKK (som styr antalet certutställningar, innehållet i domarutbildningen och riktlinjer
för domarval),
4. rasklubbar och uppfödare (de kan låta sig styras av utställningsresultaten eller skydda
sin ras mot överdrifter och tillfälliga trender med sin kunskap och integritet).
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En ökning av domares kompetens och färdighet har begränsad betydelse om inte en
helhetssyn uppnås och samsyn råder mellan de olika aktörerna.
SRD-K menar att frågeställningarna i skrivelsen är angelägna och att t ex begränsningar av
antalet utställningar bör diskuteras liksom en möjlighet till fördjupad granskning
av domarlistor med hänsyn till de inbjudna domarnas reella kompetens – inte bara den
formella kompetensen. En förutsättning för meningsfull granskning är att domarlistorna
presenteras i god tid före utställningen.
§ 25

Föregående protokoll

Förelåg justerat protokoll från SRD-Ks sammanträde den 25 januari 2012.
Gällande §8; SRD-K beslöt att föreslå Svenska Domarföreningen (SDF) ett ökat
samarbete i form av möten för diskussion kring exteriöra riskområden.
SRD-K beslöt inbjuda SDF till möte i samband med nästa sammanträde i kommittén den 9
maj kl.15:00. Mötet innebär en uppföljning av mötet 2011-09-15 och kommer att behandla
den nya dvd:n Att bedöma hundars andning och de delar av Betänkande av utredaren i
Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll som är av betydelse för
utställningssporten.
Gällande §9; SRD-K beslöt föreslå att frågan om samverkan kring SRD-frågor
hänskjuts till Nordisk Kennelunions Arbetsutskott (NKU/AU) och att en nordisk
samverkansgrupp tillsätts med förslagsvis två representanter per land.
Ulf Uddman rapporterade att NKU/AU beslutat tillsätta en arbetsgrupp för SRD-frågor under
Kari Järvinens ledning. Varje nordiskt land ska utse två representanter till gruppen.
Federation Cynologique International (FCI) har nyligen tillsatt en arbetsgrupp för SRD-frågor
som kommer att ledas av Kari Järvinen (Finland).
SRD-K beslöt utse Göran Bodegård och Åke Hedhammar att representera SKK i NKUs
arbetsgrupp.
SRD-K beslöt föreslå CS ett initiativ från SKK till ett upprop för att kartlägga
FCI-länders aktiviteter inom SRD-området. Lämpligen kan detta tas upp i en
artikel i FCIs newsletter. SRD-K beslöt föreslå CS att kontakt tas med FCIs
arbetsgrupp och att SKK erbjuder ett aktivt deltagande i arbetet.
Förelåg Göran Bodegårds förslag till brev med förfrågan till andra FCI-länder om deras
aktivitet inom SRD-området.
Uppdrog SRD-K till Ulf Uddman att skicka förfrågan till andra FCI-länder och att erbjuda
SKKs/SRD-Ks aktiva deltagande i FCIs arbetsgrupp.
Protokollet godkändes och lades därmed till handlingarna.
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§ 26

Djurskyddsutredningen, krav på exteriördomare, konsekvenser

Förelåg utdrag ur betänkande av utredaren i Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning
och innehåll, SOU 2011:75.
Ulf Uddman informerade om att SKK kommer att avge ett remissvar senast den 8 juni och att
man nu inhämtar synpunkter från berörda kommittéer. Flera av SKKs strategier på
djurskyddsområdet omnämns på ett mycket positivt sätt i betänkandet. SKK kommer att
fortsätta värna om sin egenkontroll och sina verktyg i form av Registrering och öppenhet,
Rasspecifika Avelsstrategier (RAS), Hälsoprogram, Avelsprogram på populationsnivå,
Särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD) och Stöd, utbildning, forskning. Den
erfarenhet och kompetens som finns inom SKK-organisationen idag när det gäller
djurskyddsarbete kommer att lyftas fram i remissvaret.
Kommittén finner starkt stöd för en kvalitetssäkring av exteriördomare vars ”beslut är
avgörande för vilka djur som det avlas på” (jfr. FCI circular Show judges code of commitment
to the welfare of pure bred dogs gällande från och med 2011-01-01). Utredaren föreslår även
en kontinuerlig utvärdering av domare.
Kommittén konstaterar att kvalitetssäkring när det gäller svenska domare är enklare än när
det gäller utländska domare och att en kvalitetssäkring som ett minimum ska omfatta den
formella domarbehörighet som SKK bör kräva och uppgift om antal tidigare genomförda
domaruppdrag på de raser domaren ska döma.
Vad som enligt svensk lagstiftning åläggs SKK har att efterföljas oavsett vilket
ställningstagande FCI gör t.ex. när det gäller kvalitetskrav på domare.
Diskussionen återkom till det som tagits upp kring ansvarsfördelning i § 24;
utställningsarrangörer har ett stort ansvar för vilka domare som inbjuds, för att försäkra sig
om domares lämplighet och för att informera om i Sverige gällande regler. Arrangörernas
domarlistor måste presenteras i god tid för att en kontrollfunktion hos SKK centralt ska vara
meningsfull.
Kommittén diskuterade betänkandets krav på domares kunskap om djurskyddsproblem
kopplade till exteriöra överdrifter.
Ur SRD-K nr 1 2012 § 6; ”SRD-K påpekar vikten av att denna utvidgade
inställning till domares uppdrag genomsyrar SKKs domarutbildning och
domarkonferenser.”
SRD-K beslöt ställa frågan till CS hur och på vilka grunder bedömningen av domares
lämplighet bör göras.
Kommittén diskuterade betänkandets skrivning om utformningen av rasstandarder och SKKs
medverkan i det internationella arbetet inom FCIs vetenskapliga kommitté och standard
kommitté för att påverka hur rasstandarder ska utformas så att inte en extrem avel premieras i
utställningssammanhang.
SRD-K konstaterade att det internationella arbetet med rasstandarder inom FCIs kommittéer
är angeläget. De nordiska kennelklubbarna kan också genom samarbetsorganet Nordisk
Kennel Union (NKU) föra fram gemensamma ståndpunkter, t ex när det gäller att påverka
rasstandarder, vid FCIs General Assembly.
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SRD-K noterade även utredarens krav på obligatorisk utbildning för uppfödare.
SRD-K uppdrog till Dan Ericsson att ytterligare granska de delar av betänkandet som berör
kommitténs ansvarsområden.
§ 27

a) SRD, nyheter översättningar

Förelåg utvärderingsblanketten översatt till tyska. Informerades om Société Centrale Canine’s
(Franska Kennelklubbens) översättning av SRD till franska. Båda dessa nyheter kommer att
publiceras på SKKs webb-sida.
SRD-K uttryckte sin tillfredsställelse över att material översätts till flera språk än engelska
och framförde ett särskilt tack till den Société Centrale Canine. SRD-K ser gärna ett
samarbete och utbyte med andra länder vilket innefattar att dela med sig av material och
erfarenheter. SRD-K vill samtidigt påpeka att varje land måste arbeta utefter sina egna
förutsättningar och kända problem med specifika raser, men att den modell som använts i
Sverige mycket väl kan tillämpas för att arbeta fram nationella instruktioner. Kopiering av
SKKs särskilda rasspecifika domaranvisningar bör föregås av direktkontakt med kommittén.
b) Revision av SRD
Inför den generella domarkonferensen den 17-18 november ska ett förslag till reviderat SRD
föreligga. Förslaget ska bygga på utvärderingar, allrounddomares och ras-/specialklubbars
synpunkter och uppdaterad skadestatistik. SRD-K ansvarar för att ett sådant förslag kommer
till stånd inför domarkonferensen.
SRD-K uppdrog till Göran Bodegård att lägga fram ett förslag till revidering av SRD.

Domarkonferenser 2012-2013
§ 28

a) Generella domarkonferensen

Förelåg förslag till program från arbetsgruppen för domarkonferensen redovisat av
arbetsgruppens sammankallande, Kjell Svensson.
SRD-K diskuterade förslaget och särskilt grupparbetsuppgifterna med utgångspunkt bl.a. i
djurskyddsutredningens krav på domare.
SRD-K diskuterade förslag till medverkan av rasklubb under en av programpunkterna.
Kommittén menar att det är väsentligt att både möjligheter och svårigheter i SRD-arbetet
beskrivs. SRD-K har flera förslag till lämpliga rasklubbar som kan beskriva arbetet med SRDfrågor och uppdrog till Karin Drotz att ta kontakt med någon av dem för medverkan
tillsammans med andra aktörer som varit involverade t.ex. som utställningsarrangörer.
Göran Bodegård rapporterade att underlag i form av domarnas utvärderingar från läns- och
specialklubbsutställningar fr.o.m. 2009 t.o.m. 2011 (f.n. ca 6000 utvärderingar) kommer att
bearbetas statistiskt för att redovisa tendenser rörande domarnas uppfattning om raserna på
listan. Möjligheter finns också att undersöka om/hur kvalitetsprissättningen kan ha förändrats
efter SRDs genomförande.
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b) Domarkonferenser 2012-2013
Förelåg förteckning över domarkonferenser.
SRD-K konstaterar att samtliga domarkonferenser ska ta upp SRD-aspekter som en given
punkt och att den första domarkonferens som berör SRD-ras för närvande gäller welsh corgi
pembroke den 5-6 oktober 2013.
§ 29

Utbildningsmaterial för domare, andnings-dvd

Den färdiga utbildningsfilmen om andning ska nu kopieras och sändas ut till samtliga
exteriördomare i Norden. Filmen har framställts i samverkan med bl.a. ett antal rasklubbar
som förtjänstfullt bidragit med hundmaterial. SRD-K tittade på den 30 minuter långa filmen.
SRD-K menar att filmen presenterar andningsproblematiken hos hund på ett lågmält och
allvarligt sätt. Filmen undviker auktoritära instruktioner och pekpinnar och manar till
eftertanke och reflektion. Förhoppningen är att domare och andra intresserade ska ha ett
diskussionsunderlag för bedömning såväl på utställning som när det gäller avelsurval. SRD-K
menar att det är viktigt att berörda rasklubbar får filmen till påseende så snart dvd:n finns
tillgänglig.

§ 30

Möten med ras-/specialklubbar
a) chinese crested dog

Förelåg sammanställning av SRD-utvärderingar 2010 och skrivelse från rasklubben angående
hudirritationer och icke tillåten preparering eller oetisk hårborttagning samt tandbortfall hos
den nakna varianten. Rasklubben menar att det finns behov av undervisningsmaterial för
domare och andra intresserade kring hur normal hud på chinese crested dog ser ut respektive
hur hud skadad genom otillåten preparering ser ut liksom vad som bör och inte bör betraktas
som en anomali i fråga om tandbortfall.
SRD-K diskuterade huruvida rasens problem med hudskador är av den arten att det alls hör
hemma under SRD. Bekymren är inte relaterade till överdriven typ och ogynnsam avel utan är
mer att betrakta som ett presentationsproblem och man bör omvärdera om rasen alls ska
vara listad i SRD.
SRD-K beslöt kalla ras- och specialklubb till möte kring de rasspecifika frågorna om hud,
hudskador och tandbortfall. Mötet föreslås ske i samverkan med Domarkommittén och
Dopingkommittén. SRD-kommittén föreslår att rasklubben tar initiativ till ett
utbildningsmaterial rikt på illustrationer inom nämnda områden.
b) brakycefala (plattnästa) dvärghundsraser
Förelåg förslag till brev till rasklubbar för dessa raser med inbjudan att komma med
synpunkter och erfarenheter när det gäller det brakycefala syndromets effekter på
andningsförmåga och temperaturreglering och möjligheter att i avel selektera hundar med
både bra andning och utmärkt rastyp.
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Det finns behov av en sådan inventering eftersom det saknas tydlig kartläggning av
hur brakycefalsyndromet ”slår” i olika raser. Den genetiska bakgrunden är så pass varierande
att stora olikheter föreligger mellan individer i samma ras. Sannolikt är också olikheterna
påtagliga mellan olika raser. Angeläget är att försöka belysa detta vetenskapligt
men också genom att efterhöra uppfattningarna och erfarenheterna hos rasernas företrädare.
SRD-K beslöt skicka brev och andnings-dvd samt domarinstruktioner beträffande bedömning
och värdering av hundars andningsförmåga och temperaturreglering till rasklubbar för
brakycefala dvärghundsraser med uppmaning att inkomma med synpunkter utifrån
rasklubbarnas erfarenheter av problemens förekomst och hur uppfödare och ägare hanterar
dem.
§ 31

Ras- och specialklubbars ansvar för rasspecifik information till domare

Förelåg exempel på rasklubbar som på eget initiativ, och i dialog med SRD-gruppen,
framställt undervisningsmaterial beträffande riskområden upptagna i SRD; rasklubben för
borzoi beträffande bett och käkar och rasklubben för shar pei beträffande så kallad tight lip.
SRD-Ks erfarenhet är att djup och viktig kunskap finns hos rasklubbar och att dessa behöver
uppmuntras att ta ett större ansvar för information om rasspecifik detaljkunskap till domare
och initiera sådan information via Domarkommittén DK.
SRD-K beslöt föreslå DK att tillsammans med SRD-K arbeta för en mer aktiv dialog med
rasklubbarna när det gäller rasspecifik information till domare utöver den som sker vid
domarkonferenser.
§ 32

Utländska aktiviteter
a) The Kennel Club (KC), erfarenheter från Cruft’s 2012

Förelåg diskussionsmaterial från ledamöterna angående de veterinärbesiktningar av s k highprofile breeds som skedde vid Cruft’s utställningen 2012 och som ledde till att bäst i rasenhundar i sex raser (basset hound, clumber spaniel, engelsk bulldogg, mastino napoletano,
mastiff, pekingese) underkändes för vidare tävlan och fråntogs sina BIR p.g.a.
veterinärmedicinska anmärkningar. Händelserna i England har förorsakat stor debatt och
stark kritik av tillvägagångssättet från the KCs sida. Frågor som händelserna lämnar efter sig
rör synen på domare, domares och veterinärers olika kompetenser, veterinärers sinsemellan
olika bedömningar, tidpunkten för veterinärbesiktningen (efter rasbedömningen istället för
före), det orimliga i att jämföra bedömning av följsamhet till rasstandard jämfört med
veterinärmedicinsk bedömning, viljan hos erfarna domare att döma dessa raser framöver och
inte minst synen på rashundar och utställningsverksamheten.
SRD-K diskuterade situationen och fastslog att kommittén till fullo står bakom den väg som
SKK slagit in på nämligen att domaren själv ska kunna bedöma om hunden uppfyller kraven
för rasens sundhet eller inte. Utbildning ska ge domaren redskap att hantera detta uppdrag.
SKKs arbetssätt ska sträva efter samverkan med veterinärkåren och konsensus mellan
domarkår och uppfödare. SRD-kommittén stöder arbetssättet att vid tveksamheter
beträffande domares kompetens rörande tillämpningen av SRD i första hand föra samtal med
vederbörande om de avvikelser som den enskilde uppvisat med avsikt att höja vederbörandes
kompetens. Diskuterades också möjliga principer för att genom datauppföljning av enskilda
domares arbete skapa möjlighet att göra kvalitetsgranskningar.
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b) BSI, Dutch Kennel Club
Förelåg Breed Specific Instruction BSI från Nederländska Kennelklubben. Flera av
kommitténs ledamöter har dömt i Nederländerna och kunnat konstatera att man i där till vissa
delar kopierat den svenska BSI, men att man valt att även ta upp sådant som varken har med
fysisk eller mental hälsa att göra. Den Nederländska Kennelklubben har fört en fortsatt dialog
med SRD-gruppen och getts råd och hjälp.
§ 33

Protokoll och protokollsutdrag från CS och kommittéer

Förelåg protokoll från CS sammanträde nr 1 2012 och protokollsutdrag gällande rasen
pomeranian och förekomst av sjukdomen Alopecia X som kan medföra hårlöshet.
SRD-K noterade informationen.
§ 34

FCI, cirkulär

Förelåg FCI Model Standard, ramar för hur en rasstandard ska utformas.
SRD-K noterade informationen.
§ 35

Pågående ärenden

SRD-K förde en kort diskussion kring arbetet med att ta fram material för utformande av
domarinstruktioner om ögon.
§ 36

Kopia för kännedom

a) Länsklubbars utställningar 2012 och hittills utsedda SRD-informatörer.
SRD-K noterade informationen.
§ 37

Övrigt ärende

Åke Hedhammar informerade om the KCs nya screeningtest för syringomyeli hos bl.a.
cavalier king charles spaniel.

§ 38

Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska
publiceras på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär

Beslöt SRD-K att det inte fanns några beslut som inte kunde publiceras innan justering av
protokollet skett.
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§ 39

Mötet avslutas

Nästa möte planeras äga rum den 9 maj 2012.
___________________________________________________________________________
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock
bli föremål för ändring av SKK/CS.

Vid protokollet:

Karin Drotz
Justeras:

Göran Bodegård
Ordförande

Dan Ericsson
Justerare

