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

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Göran Bodegård (ordf.), Torbjörn Skaar och Paula Sunebring 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar, Karin Drotz och Kjell Svensson 

Anmält förhinder: 

Svante Frisk 

Protokoll 

Anna Qvarfort 
 
 

§ 16 Sammanträdet öppnas 

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

 

§ 17 Val av justeringsperson 

Paula Sunebring utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 18 Fastställande av dagordning 

Kommittén beslutade att fastställa den föreliggande dagordningen. 
 
§ 19 Föregående protokoll 

På SRD-Ks föregående möte ägnade kommittén en del uppmärksamhet åt ögonfrågor. 
Ögonspecialist Berit Wallin Håkansson närvarande på kommittémötet och gav SRD-K 
en bild av pågående arbete i ögonfrågor samt diskuterade hur man kan implementera 
detta arbete i SRD.  

Arbetet har resulterat i ett nära på färdigställt appendix till SRD gällande 
ögonproblematik.  

SKK/SRD-K nr 2-2014 

2014-04-28 
§ 16 - § 37 
 



  

SKK/SRD-K nr 2-2014 
2014-04-28 

Sida 2/6 
 
 

 
Göran Bodegård ska tillsammans med Torbjörn Skaar, Åke Hedhammar, Karin Drotz 
och Pekka Olson från SKKs avelskommitté påbörja arbetet med att ta fram ett 
utbildningsmaterial för exteriördomare gällande ögonproblematik.  

SRD-K diskuterade formerna för den kommande konferensen gällande brakycefala 
hundraser, bland annat målgrupp, ämnen och tänkbara föreläsare. Arbetsgruppen för 
konferensen består av Göran Bodegård, Torbjörn Skaar, Åke Hedhammar, Pekka Olson 
och Karin Drotz.  

 

§ 20  Ekonomisk rapport 

Kommittén gick igenom den ekonomiska rapporten och konstaterade att kommittén 
hittills under året ligger väl inom ramen för den lagda budgeten. Därefter lades 
rapporten till handlingarna. 

 

§ 21  Inkommen skrivelse från exteriördomare 

SRD-K hade mottagit en skrivelse från en exteriördomare med önskemål om att SRD-K 
tillsammans med SKKs domarkommitté, DK, ska se över auktorisationsförfarandet för 
raser med mycket liten numerär.  

SRD-K konstaterade att skrivelsen inte är möjlig för kommittén att besvara utan att de 
önskemål och förslag på åtgärder som skriftställaren framför bör besvaras och 
hanteras av DK.  

 

§ 22  Sammanställning av SRD-information från Fransk bulldoggklubb 

SRD-K hade tagit del av Fransk bulldoggklubbs sammanställning av utvärdering av SRD 
under 2013.  

SRD-K tackade klubben för den värdefulla informationen och uppmuntrade rasklubben 
att sprida kunskap om SRD inom klubben genom att presentera den här typen av 
sammanställningar för medlemmarna.  

 

§ 23  Skrivelse 1 gällande Chinese crested dog  

SKKs centralstyrelse hade tillsänt SRD-K en skrivelse från en hundägare. Skrivelsen 
syftade till att inhämta SKKs synpunkt gällande hundägare som solar hundar av rasen 
chinese crested dog i solarium.  

SRD-K konstaterade att det, liksom andra sätt att preparera hunden inte är tillåtet. 
Ledamöterna påtalade, liksom vid tidigare tillfällen, att rasens smeknamn ”nakenhund” 
är olyckligt.  

SRD-K uttalade att frågan är angelägen och ansåg att SKK/CS bör behandla preparering 
av chinese crested dog och i sin helhet och även ta upp de svårigheter som råder för 
exteriördomare att skilja de överdrivet preparerade hundarna från andra i 
utställningsringen. SRD-K är gärna samtalspartner till SKK/CS i de delar som berör SRD.   
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§ 24  Skrivelse 2 gällande Chinese crested dog  

Ytterligare en skrivelse gällande rasen chinese crested dog hade inkommit till SRD-K. 
Skriftställaren påpekade att denne varit med om att chinese crested dog på utställning 
varit blodig på halsen med synliga märken från rakning men att exteriördomaren inte 
ska ha uppmärksammat detta.  

SRD-K konstaterade att det finns tydligt reglerat hur en domare ska agera när han eller 
hon uppmärksammar överdriven preparering som kan försaka hundens livsbetingelser. 
Om exteriördomare inte agerar i enlighet med regelverket ska ärendet behandlas av 
SKKs domarkommitté. 

 

§ 25  Inkomna skrivelser från rasklubb gällande skrivning i SRD och BSI 

En rasklubb hade under 2013 inkommit med en skrivelse med anledning av det 
pågående arbetet med SRD och BSI. Skrivelsen innehöll synpunkter och 
frågeställningar från rasklubben angående den föreslagna texten i SRD och BSI.  

SRD-K har haft möte med representanter från rasklubben samt skriftlig kontakt med 
dessa vid ett flertal tillfällen. Vid dessa tillfällen har SRD-K presenterat konkret 
veterinär statistik för klubben som till stor del ligger till grund för den skrivning som 
finns för rasen i SRD och BSI.  

SRD- och BSI-skrivningen syftar till att medvetandegöra domarna om rasens risker för 
exteriöra överdrifter som kan leda till ohälsa för hunden och är inte en listning av 
förekommande fel hos rasen. Det är även ett samnordiskt projekt som tar upp de 
risker som kan finnas för överdrifter i ett internationellt perspektiv.  

SRD-K upplever att rasklubbens argumentation mot skrivningen i SRD och BSI visar 
brist på insikt om att den svenska utställningspopulationen inte är representativ för 
rasen som helhet i världen.  Detta ”systemfel” i argumentationen har lett till 
diskussioner på detaljnivå som inte gynnat den preventiva grundtanken. 

SRD-K konstaterade att klubbens förhållningssätt gentemot den typ av sundhets, 
hälso-, och kvalitetsstöd som SRD och BSI innebär dessvärre är negativt vilket 
kommittén anser vara klart ogynnsamt för rasens hälsa.  

SRD-K beslutade att kommunikation gällande SRD och BSI för rasen från och med nu 
ska ske, den formellt korrekta vägen, via specialklubben. 

 

§ 26  Utvärdering av frågeformuläret till SRD-ansvariga vid länsklubbarnas officiella 
utställningar   

SRD-K hade i vintras skickat ut ett frågeformulär till SKKs länsklubbar för att höra efter 
hur rutinerna att informera om SRD fungerar ute i länsklubbarna. Dessvärre saknades 
svar från över hälften av länsklubbarna.  

SRD-K tog del av en sammanställning av de inkomna svaren som visade att man till stor 
del använder sig av de anvisningar för rutiner för tillämning av SRD som finns. 
Klubbarna tyckte att anvisningarna var tydliga och såg inga specifika frågeställningar 
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som var i behov av att belysas på det kommande seminariet för domaransvariga, 
utställningsansvariga och SRD-ansvariga under hösten 2014.  

§ 27  Utvärdering av SRD för rasklubbar 

SRD-K hade fått tillsänt sig sammanställningar av SRD-utvärderingar för bostonterrier, 
amerikansk cocker spaniel, engelsk springer spaniel och mops. 

Kommittén gick igenom utvärderingarna och vill tacka rasklubbarna för genomförda 
sammanställningar som utgör värdefull information. 

 

§ 28 Önskemål från rasklubb om förenklad hantering av utställningskritiker   

En rasklubb hade inkommit med önskemål om att utställningskritiker som skickas från 
länsklubbsutställningar ska skickas till den person i klubben som sammanställer 
utställningsinformation för att lättare kunna sammankoppla information i kritiken med 
SRD-protokollet.  

SRD-K tackade för den kloka och välvilliga synpunkten men konstaterade att det i 
dagsläget inte är möjligt att tillgodose klubbens önskemål då det skulle krävas alltför 
mycket jobb att skilja ut de hundar som har en SRD-notering från övriga hundar.  

 

§ 29  SRD och BSI 

Så gott som klara korrektur för SRD och BSI förevisades för kommittén. Göran 
Bodegård redogjorde för dokumentens uppbyggnad och vilka skillnader som förelåg 
jämfört med den äldre versionen.  

Kommittén konstatnoterade dokumenten och hade inga invändningar mot att dessa 
snart går till tryck. Ledamöterna diskuterade möjligheterna för översättning av BSI till 
fler språk i framtiden för att göra det till ett internationellt dokument.  

 

§ 30 Nyhetsbrev 

SRD-K förevisades det nyhetsbrev som är sammanställt för kommitténs räkning och 
som kommer att skickas ut inom kort till exteriördomare 

 

§ 31 Protokoll och protokollsutdrag 

 

 Protokoll från CS 1-2014  

Kommittén noterade protokollet 

 

 Protokollsutdrag från UKK 1-2014 § 24 

Det förelåg ett protokollsutdrag från SKKs uppfödar- och kennelkonsulentkommitté, 
UKK, gällande SRD-Ks syn på att använda en hund i avel som fått bedömningen 
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”disqualified” vid utställning på grund av dess anatomiska defekter och som tillhör en 
SRD-listad ras. 

SRD-K uttalade att det inte går att göra en generell uteslutning av dessa individer i avel 
men att det är ett observandum. SRD-K menar att rasklubbar med fördel närmare kan 
granska utdelade disqualified och orsakerna till dessa. 

 
§ 32 Information och rapporter 

Göran Bodegård rapporterade från sammanträdet med FCIs utställnings- och 
domarkommitté den 1-2 februari i Paris. 

Kommittén tog del av en skrivelse som var avsedd att tillställas SKKs centralstyrelse i 
syfte att informera om Nordisk Kennelunions arbete med BSI. 

Det förelåg statistik över prissättningen för SRD-raser på utställningar under 2013. 

Torbjörn Skaar rapporterade att han jobbat en del med domarföreningen samt 
årsmöten för ras- och specialklubbar. 

Åke Hedhammar berättade att han hade närvarat vid sammanträde med FCIs 
vetenskapliga kommitté och FCIs standardkommitté. Som en del i sammanträdet hade 
de närvarande fått ta del av information om ”endurance-tester” för till exempel 
engelsk bulldog. 

 

§ 33  Pågående ärenden 

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

§ 34  Kopia för kännedom 

 FCI Basic statement for show judges 

 NKU vd-minutes 2014-02-18 

 Snabbrapport NKU vd- och AU-möte 2014-02-18—19 

 NKU referat AU 2014-02-19 

 Mejl gällande fransk bulldogg 

 Sammandrag av SKKs verksamhet 2013 

 Minnesanteckningar från möte med Chihuahuacirkeln och SDHK 2014-02-25 

 Statistik över tilldelade 0-pris  

 

§ 35 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

SRD-K beslutade att inga beslut från dagens sammanträde faller under denna punkt.   
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§ 36  Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 26 augusti 2014. 

 

§ 37  Sammanträdets avslutande 

Ordförande Göran Bodegård avslutade mötet 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Göran Bodegård,    Paula Sunebring, 
ordförande     justerare  

 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 


