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Idén om ”ett” protokoll 
 
Exteriörbeskrivarprotokollet är till för vår ras och rasklubb.  
Huvudintresset för resultatet av exteriörbeskrivda hundar ligger främst hos rasklubbarna. Behovet av 
ett centralt protokoll kan härledas till titel korning för SBK och SKK, men eftersom protokollet inte 
hanteras och bearbetas centralt, utan bearbetas och följs upp av rasklubbarna, tappar det 
gemensamma protokollet sin mening. 
 
Det centrala protokollet gäller idag för 18 raser där Belgisk Vallhund har 4 varianter, Holländsk 
Herdehund 3 varianter och Collie, Tysk Schäfer hund och Riesenschnauzer har 2 varianter var.  
 
Rastypiska detaljer förbises och försvinner, raserna blir HUND i det centrala protokollet. 
Beskrivandet av en position är för subjektiv med skalan 1-3 
Om en position avviker mer än ”något” borde det beskrivas som en felaktighet. 
 
Exteriörbeskrivning för korning ska mäta arvbara detaljer både mentalt och exteriört.  
I protokollet skall det därför tydligt framgå vilka detaljer som är diskvalificerande inom rasen, vilket 
saknas idag.  
 
Möjlighet till data bearbetning finns med Svenska Dobermannklubbens egna protokoll, och när 
ansvaret för bearbetning ligger hos rasklubbarna anser vi att det är av största vikt, att få bearbeta 
protokoll och resultat som beskriver vår ras och dess rastypiska detaljer. 
 
Förslag på förändring: 
 
Rasklubbarna använder sig av sitt egna framtagna protokoll som beskriver varje ras och innehåller 
den information som skall finnas enligt bestämmelser för korning.  
 
Ett intyg/resultatlista insändes till SBK som underlag för informationen ”godkänd exteriör för korning/ej 
godkänd exteriör för korning”  
 
Rasklubbarna rapporterar årligen bearbetad information om rasen till SBK som kan delges som 
information till exteriördomare och beskrivare på rasen. 
 
SDK delger som bilaga exteriörbeskrivar protokoll för dobermann, som redan idag är anpassat för en 
bearbetning i system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kommentarer till det centrala protokollet:  
 
Positioner man kan ta bort 
     
    18 - Skalle djup, finns 2 positioner som beskriver bredden o längden 
     
    38 - Undre ögonlock - är väl ett fåtal raser som har detta 
  
    42 - Öronplacering - hör till högt eller lågt ansatta på föregående position 
 
 Generellt finns det onödigt många parametrar som beskriver samma sak. 
 
Positioner som SDK anses bör läggas till, som också kopplar mot våra diskvalificerande fel: 
  
# Bröstomfång:  
Du kan inte på ett protokoll avläsa bröstomfång genom att avlösa bröstdjup och bröstkorgens form. 
Detta är allihop bruksraser som ska arbeta - bröstkorgen ska ha god plats till lungor och hjärta.  
  
# Färggenomslag/Otydlig teckning  
Fler raser än Dobermann borde ha en fördel av detta. 
  
# Pälskvalitet  
bör framgå om pälsen är normal (tjock) och för dobermann hård, eller tunn med kala fläckar 
 
# Positioner saknas för hals  
detta är en viktig detalj på dobermann, vi har 3 i vårt eget protokoll 
 
 
 
Med vänlig hälsning, 
Camilla Rönnqvist, enligt uppdrag 
Svenska Dobermannklubben 
 



 


