UTDRAG UR;
SKK/UKK nr 1-2014
2014-01-11
§§ 1-27
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och
kennelkonsulentkommitté lördag 2014-01-11.
§ 5 Information från SKKs VD/Chefsjurist
Chefsjuristen
Agneta Lönn informerade om att det begärts anstånd med prövningstillståndet till Högsta
domstolen gällande Höftledsärende.
§ 8 UKKs delegeringsordning
UKKs Delegeringsordning gicks igenom och diskuterades, i synnerhet de prioriterade
områdena. Gällande punkten ”Revidera reglerna för hur länge uppfödare får stå kvar med
aktuell valpkull på Köpahund.se samt initiera andra åtgärder för att stödja uppfödarna
vid försäljning av valpar”. Beslutade kommittén att snarast om det är tekniskt möjligt
ändra tidsintervallen då en kull automatiskt tas bort från sidan från nuvarande 6
månader till 3 månader. Uppfödaren ska dock på ett enkelt sätt kunna återaktivera kullen
i ytterligare 3 månader innebärande att den totala tiden en kull maximalt kan ligga ute
på Köpahund.se blir som tidigare 6 månader.
I delegeringsordningen finns även punkten: ”Bistå kansliet vid utveckling av SKKs online
registrering av valpkull”. Petra Waleij kommer på nästkommande möte återkomma med
resultatet av den förstudie som nu görs gällande detta.
§ 9 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Petra Waleij
SKKs registreringssiffror under 2013 minskade med ca 5 %. Petra informerade även om
att SKK inte registrerar kullar uppfödda av Försvarsmakten. Arbetet med att anpassa
Köpahund.se för läsning på mobila enheter fortsätter.
§ 14 Grundregelärenden
Tik med 6:e kull
G11-12/14
Pudel,dvärg, Cavalier king charles spaniel
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de inkomna
förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
§ 15 Ögonärenden
Tik/hane eller båda saknade giltigt PRA-prcd undersökning vid parningstillfället
Ö5/14
Pudel
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
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UTDRAG UR;
SKK/AK nr 1-2014
2014-01-11 - 12
§§ 1-27
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 201401-11--12
§ 11 Online-registrering av hund
Petra Waleij, avdelningschef för SKKs registreringsavdelning, presenterade kort det
pågående förarbetet inför online-registrering. Projektet är relativt nytt och hon har
tillsammans med SKKs vd Ulf Uddman besökt Finska Kennelklubben för att ta del av hur
Finland arbetar med online-registrering. AK diskuterade för- och nackdelar med att
registrering av hundar sker online. AK önskade att kommittén får vara delaktig i så god
tid som möjligt i beslut som gäller vilka uppgifter som ska registreras.
§ 17 Utbildning
Temautbildning 5-6 april 2014 Kommittén förevisades ett programförslag för
temautbildningen och fick en rapport om vilka klubbar som visat intresse av att
medverka som föreläsare. De AK-ledamöter som har möjlighet att delta den helgen
kommer att göra så och representera kommittén.
Avelskonferensen 2015
AK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för den kommande centrala avelskonferensen.
Gruppen består av Pekka Olson, Katarina Peterson, Elisabeth Rhodin, Terese Holmquist
och Sofia Malm. Arbetsgruppen ska fundera över tidpunkt och aktuella ämnen till
konferensen. Utvärderingar från tidigare avelskonferenser finns att tillgå. Förslag på
ämnen som uppkom under detta möte var Funktion (sällskap, jakt, bruks, mm) och
adnexa (ögon). Pekka Olson kommer att kontakta arbetsgruppen efter AKs sammanträde
och planera för en agenda.
Avelsfunktionärer
Då AKs delegeringsordning stipulerar att kommittén ska prioritera att vidareutveckla
formerna för grundutbildning av avelsfunktionärer, diskuterade ledamöterna hur
utbildningssituationen ser ut idag. Karin Drotz berättade att det anordnas en ordinarie
grundutbildning på hösten varje år samt en temautbildning på våren (i år den 5-6 april
på temat genetisk variation). Vartannat år anordnas en grundutbildning specifikt för
jakthundsklubbar. Vid varje utbildning deltar ca 30 personer från olika klubbar.
Innehållet i utbildningarna är kopplat till grundläggande genetik, till avelsfunktionärens
roll och till RAS . Närmast kommer den ordinarie grundutbildningen (för
jakthundsklubbar) att äga rum den 12-13 april 2014. Karin Drotz och Maija-Leena
Eloranta ombeds fundera lite extra på hur kommittén kan utveckla utbildningsområdet.
§ 20 Rapporter från ledamöter och adjungerade
Berit Wallin Håkansson hade varit och föreläst om ögon för Pudelklubben,
Lagottoklubben och Welsh springer spanielklubben och ska i närtid föreläsa för Flatcoated
retrieverklubben. Hon kommer även att ha möte med adnexagruppen inom kort.
Petra Waleij rapporterade att Köpa Hund från och med 24 februari kommer att finnas
som mobilversion.
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UTDRAG UR;
SKK/DK nr 1-2014
2014-01-28
§§ 1-24
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté tisdag
2014-01-28.
§5 Information inför kommande verksamhetsperiod
Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2013:
• Prova och utvärdera nya former för alternativ fortbildning av exteriördomare. Samråd
ska ske med SRD-K i denna fråga
• Utreda förändrade bidragsregler för domarkonferenser
• Inventera raskompendium för presentation på skk.se
• Fortsätta kvalitetssäkringsarbetet av domares verksamhet
• Inför planerad domarpreparandkurs arrangera förberedande utbildningar i anatomi och
bedömning 2015.
• I samverkan med UK utveckla digitala kurser där så är lämpligt inom kommitténs
ansvarsområde.
§9 Ansökan beträffande gruppallroundutbildning
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 9 har kommit från Svante
Frisk.
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för Svante Frisk.
DK beslutade att utse Karl-Erik Johansson till handledare.
Förklarades beslutet för omedelbart justerat.
§11 Ansökan beträffande gruppallroundauktorisation
Fanns ansökan från Eva Liljekvist-Borg beträffande gruppallroundauktorisation för grupp
9.
DK beslutade att bevilja ansökan.
Förklarades beslutet för omedelbart justerat.
§19 Information från DKs ledamöter och kansliet
b) Ledamöterna
Karl-Erik Johansson vill återigen påtala att utskick av nyreviderade standards till
domarna inte fungerar tillfredsställande. Han önskar att utskick och publicering ska
styras upp bättre.
c) Tävlings- och utbildningschefen
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson informerade att ett nytt supplement till
”Utställnings- och Championatreglerna” finns samt att en uppdaterad version av
”Nationellt dopingreglemente för hund” har kommit.
Vidare informerades att ”Anatomiboken” har tryckts upp på nytt i 2 000 exemplar och
finns i SKK Shop till försäljning.
Jordbruksverket (JV) har förbjudit borttagande av sporrar om det inte finns
veterinärmedicinska skäl, den nya regeln gäller från och med 1 januari 2014. SKK har
framfört sina åsikter till JV beträffande onödigt lidande för vissa raser som skadar sina
sporrar vid arbete i terrängen. JVs beslut kommer även att få konsekvenser för vissa
rasstandarder. DK uttalar att om det i en standard står att sporrar ska avlägsnas så
gäller inte det då det i Sverige från och med 1 januari 2014 är förbjudet att avlägsna
sporrar utan veterinärmedicinska skäl.
Uppdrogs till kansliet att informera domarna om vad som gäller i frågan.
DK noterade informationen.
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d) Sekreteraren
Sekreteraren informerade om de kommande seminarierna för utställnings-, domar- och
SRD-ansvariga i länsklubbarna den 25 – 26 oktober 2014 samt i specialklubbarna den 18
– 19 april 2015.
Utsågs Kenneth Eliasson att vara DKs representant i arbetsgruppen, vilken UtstK har
huvudansvaret för.
För kännedom fanns ett exempel på ett ”Questionaires for overseas judges”. Göran
Bodegård har delat med sig av ett ex som han fått från Japanska Kennelklubben.
DK noterade informationen.
e) Utbildningsavdelningen
För kännedom fanns deltagarlistan från seminariet för lärare i Grundkurs i anatomi och
bedömning som hölls den 20 november 2013 samt en uppdaterad förteckning över lärare
i nämnd kurs.
Utbildningsavdelningen undrar över om de som är nya på listan och som inte deltog på
seminariet ska stå kvar som lärare då de inte har tagit del av materialet till seminariet
samt pratat ihop sig med de andra lärarna.
DK beslutade att de inte ska stå med på listan över lärare i ”Grundkurs i anatomi och
bedömning”.
Vidare har det kommit en synpunkt från Karl-Erik Johansson beträffande texten till den
uppdaterade ”Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler” som
har mejlats ut för påsyn till DK. Synpunkten gäller översättningen av punkt 3 a i “FCI
Show Judges Code of Commitment to the welfare of pure bred dogs”, som CS tidigare
beslutat ska finnas med i ovanstående regelhäfte, texten lyder enligt följande;
”The role of the show judge in dog breeding
Article 3:
a. The show judge will be expected to make a proactive and valuable contribution to dog
health and welfare as well to responsible dog breeding.”
I dokumentationen från Generella Domarkonferensen 2012 framkommer att den tidigare
tolkningen gällande att domaren även ska granska hunden ur hälsosynpunkt har
övertolkats/feltolkats eftersom det har tolkats som att domaren nu även ska bedöma
eventuellt framtida avelsvärde. Åke Hedhammar uttalar i sammanfattningen av
konferensen att ”det kan aldrig vara fråga om att vid en utställningsbedömning uttala sig
om ett avelsvärde. Men om hunden är OK ur hälsosynpunkt kan hunden vara värd att
prövas i aveln.”
Utifrån ovanstående konstaterande vid Generella Domarkonferensen 2012 beslutade DK
att föreslå CS följande modifierade förslag på översättning;
”Exteriördomare förväntas att i sin domargärning inta en aktivt förebyggande inställning
till sundhet och hälsa i förhållande till ansvarsfull hundavel. Det vill säga genom att hos
hunden värdera de sundhets- och hälsoaspekter som är observerbara vid ordinarie
utställningsbedömning till stöd för den framtida aveln och inte endast som ett
avelsresultat”.
Förklarades beslutet för omedelbart justerat.
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UTDRAG UR;
SKK/KHM nr 1-2014
2014-01-29
§§ 1-19
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars
mentalitet, KHM, 2014-01-29
§ 6 BPH
a) Information
Curt Blixt förevisade kommittén en film om BPH, framtagen för testledare, av Curt Blixt,
Ken Lundahl och Helena Frögéli vilket var ett bra tillfälle för ledamöterna att diskutera de
olika delarna i beskrivningen. Därefter förevisades kommittén delar av den Power
Pointpresentation som sammanställts av Kenth Svartberg inför 2013 års återträff för
BPH-beskrivare. Klubbarna har möjlighet att arrangera BPH både på helger och på
vardagar men statistiken visar att en stor del av hundarna beskrivs på helger. Generellt
sett beskriver arrangörerna färre hundar än vad som var målsättningen från början vilket
förhoppningsvis kommer att förbättras över tid. Totalt har 2 547 hundar deltagit på BPH
under 2012 och 2013. De allra flesta (96 %) har genomfört beskrivningen med skott
vilket är ett valfritt moment. Vidare redogjorde Curt Blixt för hur vanliga olika reaktioner
är samt hur faktorer som ålder, kön och rasskillnader påverkar hundars beteende.
g) Förslag till fortsatt utvärdering av BPH Helena Frögéli och Curt Blixt redogjorde
för det framlagda förslaget till fortsatt utvärdering av BPH. Förslaget innehåller bland
annat utvärdering av spindeldiagramsberäkningar, tillförlitlighet, genetiska analyser och
redovisning av BPH-data och är tänkt att påbörjas under 2015. Curt Blixt redogjorde för
behovet av att utvärdera BPH under både 2015 och 2016 och varför alla de presenterade
delarna i utvärderingen är nödvändiga. Ledamöterna var överens om att det är av stor
vikt att genomföra de tekniska utvärderingarna likväl som de genetiska analyserna innan
man påbörjar eventuella justeringar. KHM beslutade att förslaget till fortsatt utvärdering
av BPH ska fortgå enligt framlagd plan. Kommittén beslutade att uppdra till Kenth
Svartberg, som var vidtalad sedan innan, att utvärdera spindeldiagramsberäkningar för
BPH. Från Kennelfullmäktige, KF, 2013 hade KHM fått i uppdrag att engagera en extern
person för att utvärdera BPH. Kommittén ska presentera konkreta data att basera en
sådan utvärdering på.
KHM beslutade att uppdra till Ulf Uddman att tillfråga Björn Forkman att under senare
delen av verksamhetsperioden genomföra en extern utvärdering av BPH i enlighet med
uppdraget från KF. Under senare delen av dagens sammanträde hann Björn Forkman
meddela att han tar sig an uppdraget. För en genetisk analys med början under 2016
beslutade KHM att kontrollera huruvida Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, kan vara
behjälpliga i frågan. Sofia Malm uppdrogs att sköta kontakten mellan KHM och SLU inför
den kommande analysen.
i) Översyn av regler BPH inför provperiods utgång
Inför regelverkets treåriga provperiods utgång redogjorde Brith Andersson för gällande
praxis. Då regelverket 2015-01-01 går in i samma femåriga regelrevideringsperiod
(2012-01-01--2016-12-31) som SKKs övriga regelverk är det endast aktuellt med
absolut nödvändiga justeringar i reglerna. KHM uppdrog till Ken Lundahl att gå igenom
regelverket för BPH och föreslå eventuella justeringar till kommande sammanträde.
j) För kännedom angående BPH
 Utskick till klubbar i januari 2014 – ”Mentalbeskrivning för alla hundar – BPH”
 Kravspecifikation gällande uppdatering av BPH i Avelsdata, beskrivarnas
applikation och Hunddata. Kommittén noterade de förändringar som är
ståndande. Kommittén var överens om att det finns några punkter i
kravspecifikationen som skulle göra stor skillnad om de kunde registreras så snart
som möjligt för att inte tappa värdefull data för de hundar som kommer att
beskrivas med början under våren 2014 och framåt.
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UTDRAG UR;
SKK/FK nr 1-2014
2014-02-04
§§ 1-20
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté (FK)
2014-02-04 på SKKs kansli.
§ 6 Rapporter
e) Övriga rapporter
Agneta Lönn meddelar att avtalsbroschyren är klar. Den har fått ny layout och är även
innehållsmässigt omarbetad, bland annat vad gäller avsnitten om kreditförsäljning och
frågor & svar. Gällande HD-ärendet har SKK meddelats anstånd att inkomma med
ansökan om prövningstillstånd i Högsta domstolen till den 17 februari. Det kan därefter
ta uppemot ett år innan domstolen fattar beslut om prövningstillstånd.
§ 7 FK/VU
VU har fattat ett beslut, gällande fastställande av Agilityklubbens stadgar för att dessa
ska kunna finnas med vid det stundande årsmötet. Det har gjorts ett tillägg då alla
domare kommer bli kollektivanslutna till klubben. Domarna ska finnas under klubben
istället för att vara en grupp utanför klubben. Klubben ansvarar för att alla domare får
informationsbrev om att de är kollektivt anslutna. Totalt rör det sig om ca 150-200
domare och tävlingsledare.
Kommittén har inga invändningar mot beslutet.
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UTDRAG UR;
SKK/UtstK nr 1-2014
2014-02-05
§§ 1-28
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 5
februari 2014 på SKKs kansli.
§ 6 Information från ordföranden
Informerade Bo Skalin från FCIs möten FCI Show Commission, FCI Show Judges
Commission och FCI Show and Show Judges Commission i Paris 1-2 februari 2014.
- Göran Bodegård höll ett anförande om BSI (Special Breed Specific Instructions,
särskilda rasspecifika domaranvisningar) för FCI. Det var mycket uppskattat och flera
länder är positiva till det.
- Höjda domararvoden för domare som dömer inom Europa, från 35 till 50 Euro från och
med 1 jan 2014. Resdagar är arvodet fortsatt 35 Euro.
§ 8 Information från tävlings- och utbildningschefen
- Ett nytt dopingreglemente och supplement till utställningsreglerna har kommit och
gäller från 1 januari 2014.
- Det har kommit en ny föreskrift (Statens jordbruksverks föreskrifter om operativa
ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och
sjukvård; SJVFS 2013:41) från Jordbruksverket om förbud att ta bort sporrar om det inte
finns veterinärmedicinska orsaker. Detta medför att rasstandarder som på ett eller annat
sätt nämner att sporrar ska avlägsnas kommer att få ett tillägg med texten ”Borttagning
av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden i Sverige”.
- Fanns SRD (Särskilda rasspecifika domaranvisningar) rutiner till klubbarna för
kännedom.
- Fanns Statistik från Länsklubbsutställningar från 2013 för kännedom. Visar på en svagt
negativ trend gällande deltagande.
- Fanns Litauiska championatregler för kännedom.
Noterade UtstK informationen.
§ 17 Inkomna skrivelser
d) Har UtstK 2014-01-28 mottagit en skrivelse från Charlotte Sandell med bifogat intyg
med röntgenutlåtande rörande svansen på hund med chipnummer 981020003924118.
Noterade UtstK skrivelsen och lade den till handlingarna.
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