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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för särskilda 
domaranvisningar, SRD-K, onsdagen den 27 maj 2015.   

Närvarande: 

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

Adjungerade: 
Karin Drotz, Åke Hedhammar och Kjell Svensson 

Protokoll 
Anna Qvarfort 

 
 

§ 34 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Göran Bodegård hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 35 Val av justeringsperson 

Torbjörn Skaar utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 36 Fastställande av dagordning 

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

I § 21 a) diskuterade SRD-K inkomna sammanställningar av SRD-rapporter och kritiker 
från Borzoi-ringen. Rasklubbens sammanställning och utvärdering var väl genomförd. 
Till dagens möte hade kommittén mottagit ytterligare information i frågan från 
rasklubben vilket SRD-K tyckte var positivt.  

Efter genomgången lades protokollet till handlingarna.   

 

§ 38  Ekonomisk rapport 

Kommittén gick igenom den ekonomiska rapporten till och med april och konstaterade 
att det endast finns ett fåtal kostnader bokförda på kommittén så här långt.  
 
Därefter lades rapporten till handlingarna. 
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§ 39 Utskick till klubbar gällande ögonproblematik 

Kansliet har gjort ett utskick till ras- och specialklubbar som berörs av SRD avseende 
ögonhälsa. Avsikten är att klubbarna ska tillfrågas att bidra med material och även 
synpunkter på vad som är önskvärt och sunt inom respektive ras samt vilka avvikelse 
som är förekommande och bör beaktas vid prissättning på utställning.  Kommittén 
förevisades utskicket och uttryckte att det efterfrågade materialet är värdefullt som ett 
komplement till det stora material som redan finns rörande hundars ögonhälsa. 
Materialet blir mer komplett genom att påvisa hur friska ögon och adnexa ser ut inom 
raser. 

Klubbarna kommer att kunna komplettera med ögonmaterial fram till den 15 augusti.  

 

§ 40 Sammanställning av SRD-rapport för bullmastiff 

Svenska Bullmastiffklubben hade inkommit med en sammanställning över SRD-
rapporter för 2014 och My Dog 2015.  

SRD-K noterade det inkomna materialet och tackade klubben för ett bra material.  

 

§ 41 Sammanställning av Disqualified på utställning 

SRD-K tog del av en sammanställning över de tillfällen då Disqualified har delats ut på 
länsklubbsutställning. Kommittén diskuterade hur statistiken kan användas och 
bearbetas på bästa sätt för att vara till nytta och om några av de Disqualified som 
givits, som inte är kopplade till mentalitet, kan avse SRD-problematik.  

Karin Drotz och Anna Törnlöv uppdrogs att arbeta med den framkomna informationen 
med avsikt att utröna eventuell koppling mellan Disqualified och SRD och skillnader 
inom olika raser och hundar som används i avel.  

 

§ 42 Statistik prissättning på utställning 

Kommittén tog del av statistik för olika kvalitetspriser som delas ut på utställning. 
Statistiken visade på hur prissättningen har sett ut för SRD-listade raser från 2006 till 
2014. SRD-K tittade särskilt på andelen CK och Disqualified i respektive ras under åren 
och kunde konstatera att ingen förändring av antalet av de priserna varit relativt 
konstant även om prissättningen ändrades 2011.  

Efter diskussionen lades statistiken till handlingarna.  

 

§ 43 Chow chow 

SRD-K har tagit del av minnesanteckningar från möte med Chow chow Ringen under 
våren 2015. Av dessa framgår att rasklubben ser det snäva avelsmaterialet som ett 
problem för rasen och rasens framtid.  

SRD-K har tillsammans med rasklubben, med hjälp av skadestatistik från Agria, kunnat 
peka på en rad faktorer som måste tas hänsyn till vid avel med chow chow för att 
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förbättra hälsan hos rasen. Vid mötet hade man bland annat diskuterat klubbens 
önskemål om lättnad i hälsoprogrammet för höftledsdysplasi, HD, och klubben ska 
utvärdera hälsoprogrammet för att använda som underlag för en eventuell ansökan 
om att avveckla detsamma.  

SRD-K har svårt att se det positiva med att göra generella lättnader i hälsoprogram för 
raser som har stora hälsoproblem. Möjligheter till ansökan om dispens i enskilda 
välmotiverade fall finns. 

 

§ 44 Brakycefalkonferens 

Den 27 februari planeras en konferens med målet att öka kunskapen om brakycefala 
raser hos rasklubbar, uppfödare, exteriördomare och hundägare.  

SRD-K gick igenom minnesanteckningar från möte med arbetsgruppen för konferensen 
och fick en redogörelse för kommande arbete inför konferensen. Inbjudan kommer att 
gå ut till berörda klubbar efter sommaren. 

 

§ 45 Det kynologiska kulturarvet 

 Göran Bodegård presenterade ett förslag att påbörja arbete med att bevara det 
kynologiska kulturarvet. Kommittén uttrycker att det är en viktig och aktuell fråga att 
arbeta med och att mycket kunskap som finns hos äldre erfarna uppfödare och 
rasexperter bör bevaras.  

SRD-K beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta med ovan samt att 
synliggöra det kynologiska kulturarvet som en viktig del av SKKs verksamhet. I 
arbetsgruppen beslutades Göran Bodegård, Torbjörn Skaar och Anna Törnlöv att ingå. 

 

§ 46 Basset hound 

Ledamöterna tittade på bilder av BIR-vinnande hund från en utställning under 
sommaren 2015 och konstaterade att domaren inte har noterat gällande SRD i sin 
bedömning.  

Kommittén beslutade att uppdra åt Göran Bodegård att kontakta aktuell domare i 
frågan.  

 

§ 47 Chinese crested dog 

Göran Bodegård kommer att träffa klubbstyrelsen för Chinese Crested Club för att 
prata om den mönstring av chinese crested, avseende att titta på olika hårlag hos 
rasen, som planeras äga rum. 

Göran Bodegård och Paula Sunebring är fortsatt ansvariga för kontakten med 
rasklubben. 

 

§ 48 Skrivelse från Svenska Sennenhundklubben 

SRD-K tog del av en skrivelse från specialklubben för berner sennen där klubben 
redogör för den uppföljning klubben gör i fråga om att utreda förekomsten av 
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ögonproblem hos rasen. Med utgångspunkt i resultat från en särskild inspektion av 
ögonkanter hos rasen kunde specialklubben konstatera att ögonproblematiken hos 
berner sennen för närvarande är lågt förekommande och klubben kan därför inte se 
att rasen bör föras in på SRD-listan.  

Kommittén tackade för skrivelsen och informationen och ser positivt på att Svenska 
Sennenhundklubben arbetar engagerat för rasen.  

 

§ 49 Möte med Mopsordens ordförande 

Göran Bodegård redogjorde kort för mötet med ordförande för Mopsorden. Bland 
annat diskuterades ett önskemål från klubben att vidareutbilda exteriördomare som 
dömer brakycefala raser i problematik kopplad till just brakycefali.   

Kommittén diskuterade möjliga kanaler att nå ut med ytterligare information i frågan 
och öka medvetandet hos uppfödare, exteriördomare och hundägare. 

 

§ 50 Protokoll  

 CS 2-2015 

 FCI Scientific Commission 2015-02-12 

 FCI Standard Commission 2015-02-13 

 SRD-K noterade protokollen. 

 

§ 51 Information och rapporter 

Anna Törnlöv informerade om de tankar hon har kring arbetet med hundars rörelser 
vilket är ett uppdrag inom kommittén. Hon redogör för frågeställningar och 
reflektioner och har konstaterat att ämnet är vitt och att det primära måste vara att se 
en hunds rörelser utifrån vilken ras den tillhör. Hundar som till naturen är travare 
skiljer sig från hundar där galoppen är ”grundrörelsen”. Uppdragets målsättning 
behöver diskuteras för att nå resultat.  

Torbjörn Skaar har, för SRD-Ks räkning, närvarat på mötet med SKKs domarkommitté 
och utställningskommitté. Där informerade han om SRD och diskuterade bland annat 
möjligheterna att SRD-presentationen på länsklubbsutställningar ska få vara en del av 
arrangerande klubbs utställningsinformation. Mötet var positivt och givande. 

 

§ 52  Pågående ärenden 

Det förelåg en förteckning över kommitténs pågående ärenden.  

SRD-K gick igenom förteckningen och reviderade den. 

 

§ 53 Kopia för kännedom 

 UK Breed Watch bulldog 
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 Presentation vid SBHKs konferens (Svante Frisk) 
 Bulldog & Pug Health Improvement Day 

SRD-K tog del av dokumenten.  

Kommittén beslutade att försöka skicka ett par representanter från kommittén till 
Bulldog & Pug Health Improvement Day i England i oktober. 

 

§ 54 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

SRD-K beslutade att en paragraf från dagens sammanträde ska falla under denna 
punkt.  
 

§ 55 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 16 september. 

 
§ 56  Sammanträdets avslutande 

Ordförande Göran Bodegård avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

 

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. 

 


