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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för särskilda 
domaranvisningar, SRD-K, tisdagen den 26 augusti 2014. 

Närvarande: 

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

Adjungerade: 
Åke Hedhammar, Karin Drotz, Anna Qvarfort och Kjell Svensson 

Anmält förhinder: 
Svante Frisk 

Valberedning vald av Kennelfullmäktige 2013 (KF): 
Lars Törnkvist 

Protokoll 
Karin Drotz 

 
 

§ 38 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Göran Bodegård hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter 
mötet öppnat. Valberedningens ordförande Lars Törnkvist anmälde sin närvaro i syfte 
att informera sig om verksamhetens olika delar och behovet av specifik kompetens. 

 

§ 39 Val av justeringsperson 

Torbjörn Skaar utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 40 Fastställande av dagordning 

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

SRD-K nr 2 2014 har ännu inte behandlats av Centralstyrelsen (CS). 
Beträffande arbetet med att ta fram ett utbildningsmaterial för exteriördomare 
avseende ögats adnexa (vävnaderna som omger ögat) rapporterade Åke Hedhammar 
från sin kontakt med ögonveterinär Berit Wallin Håkansson. Ett bild- och textmaterial i 
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olika nivåer, från översiktlig till mer detaljerad, är under framtagande i samverkan med 
Sheila Crispin, veterinärmedicinsk konsult inom engelska the Kennel Club.  

SRD-K tog med tillfredsställelse del av rapporten och diskuterade möjligheterna att 
bidra med bilder som visar hundar med sunda, bra ögon av de olika typer som nämns i 
SRD/BSI. Ett material beträffande basset hound-typen av ögon finns redan framtaget 
av Paula Sunebring.   
SRD-K uppdrog till Paula Sunebring och Torbjörn Skaar att söka kompletterande 
bildmaterial inom raser som berörs av olika typer av ögonproblematik. 

 
SRD-K återupptog diskussionen kring den planerade konferensen om brakycefali 
(kortskallighet). SRD-K beslöt föreslå CS att konferensen läggs under våren 2016 och 
att förberedelserna fokuserar på internationell forskning. Konferensen ska göras 
tillgänglig för exteriördomare och berörda klubbar. En arbetsgrupp bestående av 
Göran Bodegård, Torbjörn Skaar, Åke Hedhammar, Pekka Olson och Karin Drotz är 
redan tillsatt. 

 

§ 42  Ekonomisk rapport 

Kommittén gick igenom den ekonomiska rapporten och konstaterade att utgifterna 
hittills under året ligger väl inom ramen för den lagda budgeten.  
Föreslog Göran Bodegård att medel inför nästa budgetperiod ska avsättas för att 
arvodera domare som sköter BSI-presentationen vid länsklubbsutställningar.  
 
SRD-K ställde sig positiv till förslaget som innebär en möjlighet att visa uppskattning till 
domare som åtar sig den extra uppgiften. 
Därefter lades rapporten till handlingarna. 

 

§ 43 Inkomna sammanställningar av domares SRD-rapporter (utvärderingar) 

Förelåg sammanställning från Chow Chow Ringen för år 2013. 
  
SRD-K menar att sammanställningen ger upphov till följdfrågor kring avelsarbetet inom 
rasen och föreslår ett möte med ras- och specialklubb tillsammans med representanter 
från SKKs avelskommitté.  
 

Förelåg sammanställningar från Cockerspanielklubben för år 2010-2013. 
 
SRD-K konstaterar att kommentarer ffa om ögon har varit återkommande hos denna 
ras som nu specifikt är avförd från listan. I inledningstexten till rasgrupp 8 omnämns 
fortfarande problem med ögon och öron för spanielraserna, Åke Hedhammar pekade 
på standardenligt, lågt ansatta öron som ett grundproblem där tolkningen av 
standardtexten inte får äventyra sunda ögon. 
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SRD-K framförde sitt tack till klubbarna för informationen. 
 

§ 44 Utformning av kritikblankett med SRD-notering  

Förelåg förslag, från Kjell Svensson, till ny utformning av kritikblankett avseende SRD-
notering. På den nuvarande blanketten utnyttjas inte utrymmet för SRD-notering i 
någon större omfattning då det är otydligt på vilket sätt det ska användas. 

Efter diskussion lämnades synpunkter på justeringar av kritikblanketten avseende SRD-
notering.  
 
SRD-K föreslår UtsK att genomföra förändringen inför kommande nytryck. 

 
§ 45 Kommande seminarium för domar-, utställnings- och SRD-ansvariga i 
länsklubbar 
Förelåg ramprogram för seminarium som anordnas av utställningskommittén den 25-
26 oktober där ”länsklubbarnas roll i SRD-arbetet” är en punkt.  
I arbetsgruppen för seminariet ingår Göran Bodegård från SRD-K.  

SRD-K gick igenom erfarenheter från länsklubbsutställningar som kan ligga till grund 
för frågor att ta upp vid detta tillfälle;  grundläggande krav vid domarinbjudningar, hur 
inbjudna domare ska informeras, hur SRD/BSI-presentatörer ska utses och hur deras 
uppdrag bör förberedas av länsklubben.   
 
SRD-K utsåg Göran Bodegård och Karin Drotz att medverka inom programpunkten om 
SRD. 

§ 46 Planering för mönstring av presentationsstatus hos chinese crested dog 

SRD-K har frågan om preparering av chinese crested dog under behandling och har 
senast vid möte nr 2 2014 hänfört ärendet i sin helhet till CS.  
Vid möte med ras-/ specialklubb och Domarkommittén (DK) i september 2013 
diskuterades möjligheten till en mönstring av hundar med olika pälsstatus. En sådan 
mönstring, i syfte att utbilda domare, stöds av rasklubben och skulle kunna 
genomföras i samband med specialutställning arrangerad av rasklubben. 
 
SRD-K uppdrog till Göran Bodegård och Paula Sunebring att arbeta vidare med frågan 
och att samråda med Åke Hedhammar när det gäller möjligheterna att studera 
genetiken bakom pälsvarianterna.  
 
§ 47 Statistisk bearbetning av ackumulerade utvärderingar/rapporter 

SRD-K har under prioriterade områden i delegeringsordningen ett uppdrag att 
fortlöpande utvärdera SRD/BSI-rapporter. Den första utvärderingen gjordes inför den 
generella domarkonferensen 2012 och omfattade utvärderingar/rapporter från åren 
2009-2011. 



  

SKK/SRD-K nr 3-2014 
2014-08-26 

Sida 4/7 
 
 

 
Göran Bodegård och Kjell Svensson informerade om att Janet Johansson, som 
vikarierar på kansliet, under hösten kommer att statistiskt bearbeta SRD-rapporter och 
utdelade kvalitetspriser från 2012-2013. 
 
SRD-K ser det statistiska underlaget som en förutsättning för utvärdering av SRD och 
tackade för den positiva informationen.   

§ 48  Särskilda noteringar ur rapporterna 

Förelåg exempel på rasspecialists kommentarer till BSI-texten och förslag till 
bemötande av synpunkterna. Redogjorde Karin Drotz för hanteringen av  
domarrapporter och de frågor som tas upp i dessa.  

 
SRD-K menar att det är viktigt att ge domare återkoppling, ibland direkt till enskild 
domare och generellt till domarkåren genom sammanställningar och utvärderingar.  

 

§ 49 SRD-K tolkar FCIs cirkulär nr 14 2014 

Förelåg SRD-Ks tolkning av FCI Basic Statement for Show Judges, Dogs fit for their 
original function.  I cirkuläret ges detaljerade anvisningar för vad som är förbjudet när 
det gäller presentation och hur avvikelser medför avvisning från ringen.  
Föreliggande tolkning har gjorts på uppdrag av SKKs Centralstyrelse och hänvisar till att 
de skrivningar i SRD som berör presentation bedöms som fullt tillräckliga. FCIs 
anvisningar ska därför inte leda till några nya förhållningssätt för domare, ringpersonal 
eller övriga utställningsansvariga. 

Förelåg även tackbrev från exteriördomare för förtydligandet. 

 
SRD-K noterade skrivelserna och den effektiva handläggningen av ärendet.   
 

§ 50 SRD-Ks prioriterade områden  

Förelåg lista på prioriterade områden enligt delegeringsordningen. 
 
Konstaterade kommittén vid genomgång att alla områden är under arbete och att de 
aktiviteter som planeras ofta kräver lång planering och samverkan med andra 
kommittéer och experter. 

 

§ 51 Protokoll och protokollsutdrag 

 Protokollsutdrag från CS 3-2014  

 
SRD-K noterade protokollsutdraget som tog upp redan färdigbehandlade ärenden. 
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§ 52 Information och rapporter 

Paula Sunebring tog upp frågan om hur ras- och specialklubbar hanterar SRD på sina 
utställningar.  Informationen till domare är viktig och även domarens rapport från 
rasspecialer, som ofta har höga anmälningssiffror.  

Kommittén diskuterade problematiken och fann att nästa specialklubbskonferens blir 
ett tillfälle att påminna om och diskutera tillämpningen av SRD. 

Torbjörn Skaar efterlyste idéer för att göra informationsmöten om SRD/BSI vid 
utställningar mer välbesökta och lockande. Konstaterade kommittén att det för 
domare som dömer ofta kan tyckas onödigt att delta vid varje informationstillfälle och 
att det obligatorium man eftersträvar lättast uppnås om SRD ingår i den samlade 
genomgången där alla naturligt deltar. Seminariet i oktober (§ 45) kommer att ta upp 
frågan till diskussion. 

Kjell Svensson  
Informerade om datum för kommande aktiviteter: länsklubbskonferens 19-21 
september 2014, specialklubbskonferens 7-8 februari 2015, konferens för 
specialklubbars utställningsansvariga 18-19 april 2015 och Dog Health Workshop 
(DHW) 14-15 februari i Dortmund, Tyskland.  
Vid DHW kommer hundens rörelser vara en programpunkt, något som är av intresse 
vid framtagandet av utbildningsmaterial i ämnet. 

Anna Qvarfort  
Rapporterade om frekvensen av öppnade Nyhetsbrev från SRD-K. Uppgifterna är 
intressanta och kan indikera var mottagarnas intresse för fördjupning  (Läs mer…) 
ligger. 

Åke Hedhammar  
Informerade om pågående arbete inom projektgruppen för engelsk bulldogg och 
revidering av RAS. Åke Hedhammar och Helena Skarp, chef för avdelningen för avel 
och hälsa, har medverkat vid specialklubben SKEBs möte om RAS under våren.  
Rapporterade om pågående internationell forskning beträffande cavalier king charles 
spaniel och kopplingen mellan kort skalle och syringomyeli.  
Informerade om nya hälsoprogram fr o m 2015 för rasen mastino napoletano. 
Hälsoprogrammen omfattar både fysisk och mental hälsa och ett rasspecifikt 
hälsointyg för avelsdjur har tagits fram.  
Informerade om ny artikel gällande vit färg hos hund, white spotting, från forskare vid 
SLU, Uppsala Universitet och Broad Institute.  
Informerade om pågående forskning och ny kunskap beträffande shar pei och 
rynkighetens koppling till sjukdomskomplexet SPAID. De nya rönen bör kommuniceras 
till domarkåren t. ex. via nyhetsbrev. 

 

§ 53  Pågående ärenden 

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

§ 54  Kopia för kännedom 

 Från Henrik Johansson gällande pekingese 
 Artikel om NKU BSI för publicering  
 Etiska regler för domare inom SKK 
 Information från tyska mopsklubben till domare  
 The KC dog health report 2013  
 Brev skrivet till Marit Paulsen (bör informeras utifrån sin position och sina 

uttalanden) 
o bilagor till brevet 

 FCI General committee 9-10 april-14 
 FCI Scientific commission 4 april-14 

SRD-K tog del av kännedomskopiorna och fann; att artikeln om NKU BSI är lämplig för 
en bred publicering t. ex. i ett nyhetsbrev, att informationen från den tyska 
mopsklubben är ett internationellt exempel på domaranvisningar motsvarande BSI, att 
The Kennel Club dog health report 2013 bl.a. innehåller en beskrivning av det 
strategiska hälsoarbetet med rasen fransk bulldogg,  att Marit Paulsen utifrån sin 
position inom EU och sina uttalanden nu informerats om SKKs utvecklingsarbete för 
sunda rashundar. 

§ 55 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

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

§ 56  Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 9 oktober 2014. 

 
§ 57  Sammanträdets avslutande 

Ordförande Göran Bodegård avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Karin Drotz 

 

 

 



  

SKK/SRD-K nr 3-2014 
2014-08-26 

Sida 7/7 
 
 

 
Justeras     Justeras 

 

 

 

Göran Bodegård,    Torbjörn Skaar 
ordförande     justerare  

 

 

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

 

 


