2015-09-16
Sida 1/6

SKK/SRD-K nr 4-2015
2015-09-16
§ 57 - § 77

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för särskilda
domaranvisningar, SRD-K, onsdagen den 16 september 2015.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Göran Bodegård (ordf.), Torbjörn Skaar, Paula Sunebring och Anna Törnlöv
Adjungerade:
Karin Drotz, Åke Hedhammar (del av mötet) och Kjell Svensson
Protokoll
Anna Qvarfort

§ 57

Sammanträdet öppnas

Ordförande Göran Bodegård hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
§ 58

Val av justeringsperson

Paula Sunebring utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 59

Fastställande av dagordning

Kommittén beslutade att fastställa den föreliggande dagordningen.
§ 60

Föregående protokoll

I § 41 hade SRD-K tagit del av de tillfällen då ”Disqualified” har delats ut på
länsklubbsutställningar och ledamöterna var överens om att informationen, efter
bearbetning, kunde vara en tillgång i utvärdering av avelsarbetet för en del raser. På
dagens möte diskuterades återigen statistikens möjliga användningsområden för
rasklubbarna.
Kommittén konstaterade att det är av stor vikt att domaren i utställningskritiken
tydligt anger anledningen till att han eller hon har utdelat ”Disqualified”. Det är viktig
information till hundägaren och underlättar även avsevärt vid sammanställning av
information om en ras utifrån kritikerna.
Efter genomgången lades protokollet till handlingarna.
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§ 61

Ekonomisk rapport

Kommittén gick igenom den ekonomiska rapporten till och med augusti och
konstaterade att kommitténs utgifter hittills ryms mycket väl inom budgeten. Därefter
lades rapporten till handlingarna.
§ 62

Efterlevande av SRD

På förekommen anledning diskuterade kommittén den kommunikation som skett vid
de tillfällen då exteriördomares bedömning ej skett i enlighet med SRD. Utskick har då
gjorts med SRD-K som avsändare och dessa har lett till diskussion mellan domaren och
kommittéordförande vid enstaka tillfällen. SKKs centralstyrelse har uttalat att SRD-Ks
hantering av dessa ärenden varit enligt praxis.
SRD-K påtalade att avsikten med att inhämta Centralstyrelsens åsikt gällande utskicken
inte har varit att peka ut enskilda domare utan att detta är en principiell viktig och
relativt ny diskussion. SRD-K anser att det är av stor vikt att påtala för domare vid de
tillfällen då det ifrågasätts om bedömning har skett i enlighet med SRD. Det står tydligt
i SRD vad som ska uppmärksammas vid bedömningen av berörda raser. Domarkåren är
viktig i arbetet med att förbättra hundhälsan liksom förståelsen för att det är
nödvändigt att förskjuta medelvärdet hos vissa raser och därigenom öka sundheten
hos rasen generellt.
SRD-K noterade att bedömningen av SRD-raserna ibland kan ifrågasättas och det är
viktigt att komma ihåg att hunden som domaren har framför sig ska bedömas utifrån
dagens exteriör och kondition. Det är därför inte godtagbart att premiera en individ
som till exempel visar andningssvårigheter, oavsett de tillfälliga omständigheterna.
Kommittén tittade på de utskick som hittills gått ut från SRD-K och kommer att se över
vissa formuleringar för framtida brev.
§ 63

Optimering av SRD/BSI-genomgångar vid utställningar

SRD-K hade tagit del av en rapport innehållande kommentarer avseende ett antal SRDpresentationer och genomgångar från en domare.
Kommittén tackade för kommentarer och synpunkter. SRD-K konstaterade att det
krävs viss förbättring för att information ska ges i tillräcklig utsträckning vid varje
utställningstillfälle. Kommittén hade noterat att SKKs utställningskommitté framöver
kommer att rekommendera utställningsarrangörerna att presentation av SRD/BSI ska
ske i samband med övrig information till domare istället för som en separat session.
SRD-K påpekade att det är viktigt att BSI-genomgången på SKKs utställning Stockholm
Hundmässa i december är tydlig och informativ.
§ 64 Hanteringen av individkritiker och domares SRD-rapporter
SRD-K diskuterade hanteringen av de individkritiker och SRD-rapporter som
tillhandahålls årligen. Rasklubbarna bör gå igenom material och ta del av det som
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framkommer på detta gällande exteriör och övrigt inom rasen. Kommittén kunde
konstatera att den information som kommer utav en sammanställning av kritikerna för
en ras kan diskuteras inom ramen för arbetet med de rasspecifika avelsstrategierna
RAS där mål och strategier också tas fram både för hälsa och exteriör. Vilka strategier
som är lämpliga när klubben vill arbeta för att minska förekomsten av ett problem
inom rasen ska diskuteras bland klubbens medlemmar utifrån det underlag som finns
och med stöd från berörda kommittéer.
SRD-K uttalade att rasklubbarna är välkomna att kontakta SRD-K om man upptäcker
att någon brist hos individer av en ras förekommer ofta i de skriftliga kritikerna från
domare.
§ 65 SKKs arbete med adnexa
Åke Hedhammar informerade om det arbete som pågår inom SKKs arbetsgrupp för
adnexa (området runt hundögat). Arbetet är påbörjat sedan tidigare av veterinär Berit
Wallin Håkansson som har producerat värdefullt material till SKKs förfogande. Inom
ramen för arbetet med hundögon och adnexa har SKKs avelskommitté, AK, gjort ett
uttalande gällande entropion hos hund. Syftet är bland annat att öka förståelsen för
att diagnosen entropion har en väldigt bred skala. Ytterligheterna är den ringa
förekomsten som orsakar mycket liten eller ingen problematik för hunden till
entropion i högre grad som orsakar stor problematik och stora besvär hos hunden. AKs
uttalande är baserat på det material som Berit Wallin Håkansson tagit fram. Man ska ta
vederbörlig men rimlig hänsyn till entropion i avelsarbetet.
§ 66

Samverkan för att förbättra de brakycefala rasernas hälsa

Åke Hedhammar redogjorde för bakgrunden till det intensifierade arbetet för att
förbättra de brakycefala (trubbnosiga) rasernas hälsa.
I slutet av juli 2015 sändes ett öppet brev undertecknat av över 500 veterinärer till
Svenska Kennelklubben, SKK, och Jordbruksverket. I brevet uttrycker veterinärerna sin
oro över hälsan hos många trubbnosade hundar i Sverige.
För att utöka samarbetet mellan parterna har ett första möte i frågan hållits. Vid mötet
deltog representanter för SKK, Jordbruksverket och för de veterinärer som skrivit
under det öppna brevet. Mötet var konstruktivt och bedrevs i en mycket positiv anda.
Parterna är helt eniga i de grundläggande frågorna, i korthet att andningssvårigheter är
ett mycket allvarligt djurskyddsproblem som innebär ett stort lidande för de drabbade
individerna och att krafttag måste tas för att komma tillrätta med problemen.
Vid mötet identifierades ett antal frågeställningar som kommer att beredas vidare i
separata arbetsgrupper. Frågeställningarna som arbetsgrupperna kommer att arbeta
med är: faktainsamling och sammanställning av material avseende förekomst av
andningsproblematik, registrering/rapporteringsplikt av vissa diagnoser/ingrepp,
valpbesiktningsintyg med mer fokus på exteriöra överdrifter, hälsointyg för avelsdjur,
konsumentupplysning samt utbildning.
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Frågan kommer även att diskuteras på det sedan tidigare planerade samverkansmötet
mellan SKK, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Jordbruksverket, Sveriges
veterinärförbund samt Sveriges veterinärmedicinska sällskap den 10 september.
Under 2016 kommer en konferens för brakycefala raser att hållas och berörda raser
har ombetts inkomma med material och förslag på ämnen att ta upp.
SRD-K konstaterade att det är positivt att visa vad organisationen gör för att förbättra
hundars hälsa.
§ 67

Brakycefalkonferens

SRD-K förevisades den inbjudan som har gått ut till berörda klubbar inför vårens
brakycefalkonferens som äger rum den 27 februari 2016. Kommittén tittade även på
det faktablad som närmare beskriver konferensens innehåll.
SRD-K gick igenom minnesanteckningar från möte med arbetsgruppen för konferensen
och fick en redogörelse för kommande arbete inför konferensen.
§ 68 Forskningsseminarium hösten 2015
Den 21 november äger ett forskningsseminarium rum där forskare som fått bidrag från
Agrias och SKKs forskningsfond presenterar forskning gällande hund och katt som ägt
rum de senaste åren. Seminariet kommer bland annat att vara öppet för klubbarnas
avelsfunktionärer.
Åke Hedhammar rapporterade kort från programkommittén. Sista anmälningsdag till
Forskningsseminariet är den 14 oktober och anmälan görs på SKKs webbplats.
SRD-K noterade informationen.
§ 69 Chinese crested dog
Göran Bodegård kommer att återuppta kontakten med klubben.
Frågan bordläggs till dess att kontakt tagits.
§ 70 Ögonhälsa hos hund
Inkommet material från rasklubbar avseende rastypiska och icke rastypiska hundögon
förelåg.
SRD-K diskuterade materialet. Flera klubbar hade inkommit med bilder och tillhörande
kommentarer vilket kommittén tackade för. Från en del klubbar önskas utförligare text
och ytterligare bilder på hundögon.
Paula Sunebring och Torbjörn Skaar uppdrogs att återkoppla till rasklubbarna och då
även sända med ett välgjort exempel på inskickat ögonmaterial från rasklubb.
§ 71

Bedömning av SRD-raser – sammanställning av andelen nordiska domare

SRD-K tog del av materialet och lade det därefter till handlingarna.
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§ 72






Protokoll
FCI General Committee mars
FCI General Committee juni
FCI General Assembly juni
FCI Generalförsamling snabbrapport juni
FCI cirkulär 53-2015

 FCI cirkulär 54-2015
SRD-K noterade protokollen.
§ 73

Information och rapporter

Anna Törnlöv informerade om de tankar hon har kring arbetet med hundars rörelser
vilket är ett uppdrag inom kommittén. Hon redogjorde för svårigheterna med att se på
alla rasers rörelser enligt samma ”mall”. Möjligtvis skulle hundraser kunna delas in i
några olika grupper efter rörelseschema. Hundar som till naturen är travare skiljer sig
från hundar där galoppen är ”grundrörelsen”. Det som uppfattas som en sämre trav
kan ändå innebära att hunden har en bra galopp men den gångarten bedöms inte på
hundutställning.
Vidare rapporterade Anna Törnlöv att hon börjat gå igenom statistik över utdelade
Disqualified givna av utländska respektive svenska domare.
Karin Drotz meddelade att Borzoi-ringen har gjort en översättning till engelska av
rasens SRD-material. Materialet kommer att publiceras på skk.se och Dog-Wellnet.
Göran Bodegård tog upp frågan om hur ett projekt som avser att bevara det
kynologiska arvet kan bedrivas. Kommittén diskuterade möjligheterna att ta till vara
den traditionella estetiska kunskap som finns bland uppfödare. Målet måste vara att
tillse att kunskapen bevaras för framtiden.
§ 74

Pågående ärenden

Det förelåg en förteckning över kommitténs pågående ärenden.
SRD-K gick igenom förteckningen.
§ 75

Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat

SRD-K beslutade att en paragraf från dagens sammanträde ska falla under denna
punkt.
§ 76

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde äger rum den 4 november. Även rasklubben för basset
hound kommer att kallas för en uppföljning av tidigare kontakt.

SKK/SRD-K nr 4-2015
2015-09-16
Sida 6/6

§ 77

Sammanträdets avslutande

Ordförande Göran Bodegård avslutade mötet.

Vid protokollet

Anna Qvarfort

Justeras

Justeras

Göran Bodegård,
ordförande

Paula Sunebring
justerare

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

