RAPPORT – observationer av riskområden
hos raser listade i SRD/BSI
Blanketten kan användas för att rapportera riskområden i alla raser.
Lämnas ifylld av domaren till ringsekreteraren för vidarebefordran till SKKs kansli.
* Vi tar inte emot blanketter via e-post

ARRANGERANDE KLUBB:
Du dömer rasen:
vid utställningen i:

datum:

Denna ras finns med på Svenska Kennelklubbens SRD-lista över raser som uppmärksammas angående risker för
exteriöra överdrifter.
Har du fått skriftlig information om SRD före utställningen?

JA □

NEJ □

Du uppmanas att studera SRD-dokumentet med speciell hänsyn till texten för den ras/de raser du ska döma och
rasgruppens inledande text.
På de första sidorna i SRD-dokumentet finns anvisningar för hur SRD ska tillämpas i bedömningen.
Vi ber dig besvara frågorna nedan, så att vi kan bedöma situationen för utställda hundar av SRD-raserna.

Antalet hundar av rasen som du dömt vid denna utställning var:
Sätt kryss i rutan om inga hundar deltog

□

Noterade du några av de punkter som finns upptagna i SRD-listan för rasen?

JA □

NEJ □

Om du svarat JA, i vilka av de listade riskområdena fann du fel? Hur många av de utställda hundarna uppvisade sådana
avvikelser?

Noterade du hundar som var utmärkta inom riskområdena för rasen?
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Kommentera gärna!

JA □

NEJ □

Anser du att rasen bör finnas med på listan?
Du uppmanas svara utifrån din samlade erfarenhet av rasen inom och utom Sverige.
Ge gärna utförligare kommentarer!

□ Ja, rasen bör finnas med på listan
□ Nej, rasen bör avföras från listan
□ Jag tar för närvarande inte ställning (kommentera gärna varför)

Har du andra synpunkter och har du förslag på andra raser som också bör uppmärksammas i SRD?

Datum och underskrift
Ifylles för hand

Namnförtydligande

Ta bort allt

Tack för din medverkan!

NKU BSI – ett samarbete mellan de nordiska kennelklubbarna

Spara kopia

Skriv ut

