
  

 

 

Rutiner för tillämpning av SKKs Särskilda rasspecifika 

domaranvisningar/Special Breed Specific Instructions, SRD/BSI 

 

Överdrifter av hundens exteriör kan leda till allvarliga hälsoproblem för den enskilda hunden 
och konsekvenser för rasen som helhet. Därför tillämpar SKK sedan 2009 Särskilda 
Rasspecifika Domaranvisningar vid samtliga utställningar. SRD är ett komplement till 
gällande standard. FCI påtalar nu att domares dubbla uppgift – bedöma typ och kvalitet och 
granska sundhet - skall tydliggöras i individkritiken och prissättningen av hundarna. Det som 
noteras vid granskningen ska också rapporteras på utvärderingsblankett (Rapport) för 
SRD/BSI. 

Alla domare som tjänstgör i Sverige förbinder sig i kontraktet att tillämpa anvisningarna för de 
raser som noteras i SRD. Detta framgår tydligt i inbjudan.  

 

Arrangerande specialklubb utser en SRD-ansvarig funktionär med uppgift: 

1) att lämna kontaktuppgifter till SRD-kommitténs sekreterare, e-postadress: 

karin.drotz@skk.se . SRD-ansvarig ska kunna kontaktas på specialklubbens officiella e-

postadress. 

2) att hålla kontakt med SRD-kommitténs sekreterare för aktuell information.  

3) att ansvara för att informationsbrev, SRD/BSI-dokumentet och information om andnings-
dvd sänds till inbjudna domare. Vi rekommenderar också den översiktsartikel (Swedish 
BSI data) som redovisar erfarenheter och resultat från 2009-2012.  

Dokumenten ligger samlade på länkarna Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar och  Special 

Breed Specific Instructions . Domare kan hänvisas till dokumenten via dessa länkar. 
Materialet ska skickas till domarna ca14 dagar före utställningen tillsammans med PM och 
annan information eller separat om det anses lämpligare.  

SRD och BSI kan beställas som trycksaker via e-post till blanketter@skk.se eller via 

telefon 08-795 33 77 och bör finnas tillgänglig för domare på plats. (I väntan på att den 
reviderade versionen av SRD/BSI går i tryck går kopiering att beställa.) 

 
4) att ansvara för planering av SRD-genomgång för domare.  

Specialklubbens SRD-ansvariga bör i god tid innan utställningen göra en bedömning av 
hur informationen ska ges.  Ett möte ska arrangeras med särskild riktad information till 
(utländsk/utländska) domare som inte tidigare dömt i Sverige enligt SRD-rutinerna. 
Lämpligen sker informationen i samband med eventuell genomgång av det 
svenska utställningssystemet för utländska domare. (De flesta utländska domare är vana 
vid en obligatorisk morning-briefing.)  
SRD dokumentets första sidor ger detaljerade tillämpningsanvisningar. 
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Sedan SRD började tillämpas 2009 har behovet av grundläggande information gradvis 
minskat, både svenska och utländska domare efterfrågar nu mer diskussion,  
resultatredovisning och erfarenhetsutbyte. Sammanfattande redovisning finns på 
engelska, se artikeln Swedish BSI data (se även punkt 3). 
 

5) att se till att det gällande SRD/BSI-dokumentet och utvärderingsblanketten (rapport), ifylld 
med arrangerande klubb, datum och aktuell SRD-ras, finns i ringlådorna.  

Domarna är nu informerade om att SKK förväntar att domare noterar och rapporterar 
eventuella SRD-fynd på alla raser, därför bör blanketter finnas tillgängliga för alla domare.  
Ringsekreterarna ska instrueras att samla in blanketterna efter avslutad bedömning. 
 

6) att efter utställningen skicka in utvärderingsblanketterna till SKKs kansli, ”SRD”, 163 85 
Spånga. 

 

Det är också angeläget att utställningsarrangörens egna erfarenheter och synpunkter 
förmedlas till oss!  

 

 
 
Med vänlig hälsning 

Svenska Kennelklubben 

SRD-kommittén 

kadr@skk.se  
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