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Camilla Rönnqvist & Torbjörn Eriksson
Konferensen hölls med syftet att genomföra diskussioner med rasklubbarna för de områden som
faller under utskottet Avel & Hälsas område. Mötet samorganiserades
också med ArbetsGrupperna SBK-raser som i allra högsta grad är kopplat till våra raser, våra
rasers plats i samhället samt ägare och uppfödare till dessa.
Projektgrupperna har fastställda tidplaner men lite olika tidpunkter för delrapporter. Arbetet skall
utföras under 2013.
AG delprojekt 1- framtagande av infomaterial som skall kunna distrubieras till
tidsskrifter,djursjukhus,klubbar,kommuner, bostadesbolag etc innehållande syftet att sprida
kunskap om hund, om hunden i människans tjänst, om vår organisation, om hunden som duglig
och frisk i vårt samhälle. Diskussion om fostran kontra dressyr, vad det innebär att ha en hund
som kräver lite mer samt vilka konsekvenser det kan få. Behovet av uppdatering av SBK
dressyrpolicy.
AG delprojekt 2-syfte att förbättra SBK rasernas ställning i samhället genom framtagande av
uppfödarutbildning som skall kunna användas som en interaktiv utbildning. Genom detta skall
SBK ta sitt ansvar gentemot samhälle,uppfödare och valpköpare. Ansvarsområdet skall täcka
områdena, hunden i samhället, funktionsduglighet, sundhet. Diskussion skall med fördel föras
om fostran kontra dressyr. Fokus i utbildningen skall vara att följa lagar och förordningar samt
att följa klubbarnas framtagna RAS.
AG delprojekt 3- ta fram riktlinjer och innehåll för en eller flera moduler som skall
implementeras i alla utbildningar för funktionärer. Även här kommer diskussionen fostran
kontra dressur vara av stor betydelse. Vilka utbildar man till instruktörer och hur? Spridning om
olika rasers karakeristika skall ingå.Syftet är också att detta skall fungera som en del i
kvalitetsäkring av SBK funktionärer.
AG delprojekt 4 mål och syfte är att förbättra bruksproven för att på ett bättre sätt prova våra
rasers bruksbarhet. Rasers karakteristika skall ingå och en diskussion om förändrat synsätt
gällande bedömning utifrån rasegenskaper.
Rasklubbarna hade flertalet punkter under konferensen att diskutera, utifrån dessa slutsatser bör
SDK besluta om insatser.
MH profilen- generellt saknas ideal profiler som stämmer överens med raserna. Detta beror ju
naturligtvis på olika omständigheter, och som i dobermanns fall, anser man inte att ideal profilen
bör ändras, utan att fokus skall ligga på att försöka förbättra rasen mot ideal profilen.
Hur gör man detta? Hur får man med sig uppfödare och hundägare gällande MH?
Flera rasklubbar har arbetat hårt de senaste åren med sin ras mentalitet och hade nedan punkter
som förbättringsmöjligheter för SDK.
-Profilera idealprofilen tydligare genom statistik i tidning/hemsida och rasens resultat.
-Publicera endast resultat jämförda med ideal profilen
-Utbilda uppfödare till att använda MH som ett verktyg
-Gå vidare med koppling mot MT genom utbildning.
-Profilera uppfödare genom tidning/hemsida som får ut hela kullar på MH etc.
Exteriörbeskrivningsprotokollet- skall revideras.
1 februari skall alla rasklubbar ha lagt in resultaten i Lathunden
Senast 1 feb skall rasklubbarna sammanställt sina behov av förändringar/tillägg på protokollet
Exteriörbeskrivar konferens planerad till 15-16 mars

Hälsa
Hälsoenkät är under framtagande hos SBK. Denna enkät kommer att innehålla allmänna men
också rasspecifika frågor och skall distrubieras av SBK centralt. Resultaten skickas sedan till
rasklubben.
Rasklubbarna skall sammanställa sina rasspecifika frågor och skicka till Avel & Hälsa snarast.
Det krävs större öppenhet i rasklubbarna gällande hälsa och ett par erfarenheter lyftes upp från
de rasklubbar som arbetat specifikt med enkäter och hälsoproblem inom rasen.
-Utbildning av uppfödarna
-Uppföljning av uppfödare
-Uppfödare som ”mörkar” eller ej deltar i enkäter osv kontaktas av rasklubben
-Uppfödare som deltar och bidrar med öppenhet profileras inom rasklubben
-Hovawart klubben har ett bra exempel på hälsoenkät.
Medlemsvård
För att öka, följa upp antalet medlemmar i klubbarna finns det rapporter i medlem Online man
kan ta ut för att se ”utträden”
Till dessa kan man från rasklubbens håll skicka en inbjudan/påminnelse att återigen bli medlem.
Samarbete mellan rasklubbar
Vid behov skall vi försöka öka samarbetet, ex vid tävlingar, MH,MT.
Övrig info
From 1/1 2013 skall utställningsansvariga framgå i utställningskatalog.
From 1/1 2014 skall bestyrelserapport börja skickas in från varje evenemang.

