
2009 års Domarkonferens den 

14-15 november 2009 

Svenska Spets och 

Urhundklubben 

 

I den här utgåvan 

Domarkonferensl ............ 1 

Fullmäktige ................... 2 

Revidering av  

RAS-dokument ............... 3 

SKK om MH ................... 5 

Webb-regler .................. 6 

Lathund för RAS……………...10 

 

Årets Domarkonferens avhölls 

den 14-15 november 2009 och 

presenterade Tyska Spetsar 

dvs. Pomeranian, Kleinspitz, 

Mittelspitz och Keeshond. 

Dessutom presenterades Aki-

ta, Shiba, Norsk Buhund och 

Norsk Lundehund. 

 

Efter öppningsanförande av 

konferensens ordförande Nina 

Carlsdotter från SKK och inle-

dande hälsningsord av SSUK’s 

ordförande Rose-Marie Emery 

vidtog de raspresentationer 

som förberetts. 

 

Respektive rasklubb var an-

svarig för framförande/

presentation/kompendium för 

sin ras. En domare - antingen 

specialist eller mycket insatt i 

och intresserad av den aktuel-

la rasen – förde en presente-

rande diskussion av rasens 

rastypiska särdrag i och kom-

menterade likheter och skillna-

der i relation till eventuell ku-

sinras’ egenskaper. Presenta-

(Forts. på sidan 2) 
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SSUK Fullmäkti-
ge 2010 

Fullmäktige hålls  I 

Nyköping den 28 

mars 2010. 

 

Forts. Domarkonferens 

 

tionerna gjordes i relation till 

allmänna spetshundsegenska-

per och egenskaper för rasfa-

miljen för att slutligen utmyn-

na i diskussion om de rasty-

piska särdragen. Varje ras 

presenterades alltså i anslut-

ning till sin ”kusin-ras”, vilket 

gav många tillfällen till intres-

santa diskussioner om raser-

nas specifika och/eller särskil-

jande egenskaper. 

Upplägget var likadant som 

förra gången dvs. 

 

”att inte lägga fokus på att 

finna fel på de hundar som 

representerade rasen. Var-

je visad hund åskådlig-

gjorde någon eller några 

egenskaper som anses vä-

sentliga och av stor vikt 

och som gör respektive ras 

till en unik ras”. 

SSUK ville alltså även denna 

gång poängtera att 

”svårigheten i all bedömning 

är att hitta det som är bra och 

eftersträvansvärt”. Målsätt-

ning var, liksom vid förra do-

markonferensen, att kunna 

”lista” det vi ska titta efter 

och premiera hos den enskil-

da rasen. Varje ras planera-
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des få 1 – 1½ timma till sitt 

förfogande för presentation, 

diskussion och demonstration 

av ca 6-8 hundar. 

 

Som förra året framhölls att  

”En hunds allvarligaste fel 

är avsaknaden av en för-

tjänstfull typ”. 

 

SSUKs styrelse och Domarkon-

ferenskommitté som arbetat 

mycket hårt ända in i det sista 

på planering och material till de 

inbjudna domarna, kunde lugnt 

konstatera att allt fungerade 

utmärkt. Vissa tidsförskjutning-

ar uppstod under konferensens 

andra dag, bl.a. då en kunnig 

och entusiastisk presentatör 

drog över sin stipulerade tid. 

Detta kompenserades mycket 

professionellt av därnäst-

kommande raspresentatörer. 

 

Lördagen upptogs till stor del 

av de tyska spetsarna och bör-

jade med Pommeranian med 

sin ”kusin-ras” Kleinspitz. Ras-

presentatör för Pommeranian 

var Dan Eriksson och Liz-Beth C 

Liljeqvist presenterade Kleins-

pitz. 

 

Pommeranian visades av 

unga handlers på ett mycket 

förtjänstfullt sätt, och att se ett 

helt knippe pommeranians i oli-

ka storlekar och åldrar var helt 

förtjusande. Man diskuterade 

rasens standard och konstate-

rade att den inte på någon 

punkt skiljer sig från standar-

den för Kleinspitz; det är sam-

ma standard. 

 

Intressanta påpekanden gjor-

des beträffande mångas före-

ställningar om skillnader mellan 

t.ex. Kleinspitzens och Pomme-

ranians huvudform, storlek, 

kroppsbyggnad och päls . Dan 

Eriksson klargjorde på ett tyd-

ligt sätt de faktorer som tydlig-

gör rasspecifika drag och skill-

nader mellan Kleinspitz och 

Pommeranian.   

 

Man kommenterade också på 

vilket sätt rasernas olika 

trimmningsrutiner av pälsen 

påverkade de två rasernas olika 

”look” vid t.ex. utställningar. 

Man kommenterade rasens oli-

ka färger och konstaterade vik-

ten av att läpp och nostryffel är 

svart eller brun. Andra färger 

på nostryffeln är inte tillåtna. 

 

Konferensdeltagarna diskutera-

de också Pomeranian-klubbens 

vädjan till domarkåren att ine 

premiera för små hundar. Man 

hänvisade till sundhets- och 



RAS-
Uppföljningarna! 

Under år 2010  kommer 

ett flertal RAS att bli 

föremål för revideringar, 

allt i enlighet med 

skrivningar i dessa RAS-

dokument. 

avelsproblem, Jordbruksver-

kets regler för sund hundavel 

och SRD-anvisningar. 

 

Kleinspitz presenterades av 

Liz-Beth Liljeqvist som, även 

hon, poängterade att rasstan-

dard för Kleinspitz och Pom-

meranian är likalydande, bort-

sett från mankhöjden. Hon 

visade också likheten beträf-

fande huvudproportioner och 

huvudform för de två kusin-

raserna. Trimningen av Pom-

meranian och Kleinspitzägar-

nas vanligaste val att inte 

trimma sina hundar, poängte-

rar Pommeranians runda look 

i jämförelse med Kleinspitzens 

mera traditionella ”spets-

look”. 

 

Mittelspitz presenterades på 

samma sätt av Liz-Beth Lilje-

qvist, men inte med omedel-

bara jämförelser med någon 

”kusin-ras” eftersom vi i t.ex. 

dag inte har någon Gross-

spitz registrerad i Sverige och 

ingen sådan kunde förevisas. 

 

Keeshond presenterades av 

Nina Karlsdotter som börjde 

med en kort resumé av rasens 

historia. Keeshondens päls 

och teckning diskuterades och 

konferensen poängterade vik-

ten av att glasögonmarke-

ringarna faktiskt syns och är 

tillräckligt tydliga. Keeshond-

paraden var helt underbar att 

se och de skickliga handlers 

som visade alla hundar var 

ett rent nöje att uppleva. 

 

Konferensens första dag      

avslutades med middag något 

senare på kvällen. 

 

Söndagen bjöd på presenta-

tioner och diskussioner om 
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”SKK:s kommitté för hundars mentalitet (KHM) har 
påbörjat sitt arbete.” 

Till Special- och rasklubbar   /   Fk 

länsklubbarna 

Eftersom vårt uppdrag är starkt för-

knippat med arbetet i de olika ras 

och specialklubbarna vill vi redan 

från början hålla er informerade om 

vårt uppdrag och hur vi lagt upp 

arbetet. Det är också vår förhopp-

ning att ni som har att förvalta de 

olika rasernas exteriöra och mentala 

egenskaper ska vilja samarbeta med 

oss i den stora satsning på hundars 

mentalitet som senaste kennelfull-

mäktige beslutade om. 

(Forts. på sidan 6) 
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SKK:s kommitté för hundars 
mentalitet (KHM)  

Shiba, Akita, American Aki-

ta, Norsk Buhund och Lun-

dehund och initierade dis-

kussioner och skillnader, lik-

heter och rasspecifika drag 

hos de olika raserna. 

 

Shiba presenterades av 

Charlotta Mellin. Hon gjorde 

en utomordentligt noggrann 

genomgång av rasen och 

konferensens handlers utför-

de som tidigare ett exem-

plariskt och strålande arbete 

vid ras-paraden. 

 

Akita presenterades med 

ackuratess av Liz-Beth Lilje-

qvist som pekade på de vä-

sentliga rasspecifika detaljer 

domare och uppfödare bör 

hålla i minnet vid sitt arbete. 

 

American Akita fick sin pre-

sentation av Kennet Edh. 

Han visade också ”kusin-

rasernas” skillnader och lik-

heter. 

 

Årets domarkonferens avslu-

tades och man tackade spe-

ciellt dem som bidragit med 

rasrepresentanter och de 

handlers som så entusias-

tiskt och skickligt tog hand 

om alla hundar. 



Sedan en tid pågår också ett fristående fors-

kararbete med att ta fram en beskrivningsmo-

dell som enkelt och med bra tillförlitlighet ska 

kunna användas för att fastställa våra hundars 

mentalitet, dvs en beskrivning vid sidan om 

MH som visa de egenskaper som är viktiga för 

hundens förmåga att fungera i vårt samhälle. 

Hur den beskrivningen skall utformas och vad 

den ska kallas kommer vi att ha mer kunskap 

om i februari då modellen ska presenteras för 

oss i KHM och därefter också för SKK/CS. 

I avvaktan på att denna beskrivningsmodell 

blir utprovad och att funktionärer utbildas 

kommer vårt arbete att vara inriktat på att 

inventera vad ni i ras och specialklubbarna 

redan har gjort, vilka test och eller funktions-

prov ni erbjuder era medlemmar och vilka fun-

deringar på vad ni skulle vilja göra för att säk-

ra era rasers framtida goda mentalitet. Vi åter-

kommer i denna fråga. 

I KHM arbetar vi också med att försöka skapa 

en samlad bild av var forskningen står idag 

vad gäller hundars mentalitet. 

KHM kommer också att i samverkan med kans-

liet följa de fall av rapporteringar om oaccepta-

belt beteende som anmälts till SKK. 

Text: Liz-Beth Liljeqvist 

 

Kommitténs delegeringsordning finns på 

www.skk.se   Kontakt: khm@skk.se 

  

Kommitténs sammansättning (KHM) 
Ordförande:    Ionie Oskarson 
Ledamöter:     Cilla Hamfelt 

Claes Hemberg 
Liz-Beth Liljeqvist 
Ken Lundahl     
Staffan Thorman 

Adjungerad:    Ulf Uddman 
                     Helena Rosenberg 
                     Brith Andersson (vid behov) 
 
 

OBS! KHM är tacksam om berörda 

specialklubbar vidarebefordrar mejlet 

till sina rasklubbar. 

 

Vänliga hälsningar 
KHM/Svenska kennelklubben 
Gm Helena Rosenberg 
Avelskonsulent  

 
E-post helena.rosenberg@skk.se 
Växel 08-795 30 00 .  
Fax 08-795 30 99 . Webbplats 
www.skk.se 
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Web-Policy för klubbar som är knutna till SKK 
 

Det finns anledning att påminna sig om de regler och riktlinjer vi har för de hemsidor vi och 

rasklubbarna har på internet. Vi har på de följande sidorna hämtat från SKKs hemsida de regler 

som gäller för publicering på internet.  

Förhoppningsvis underlättar dessa riktlinjer vårt framtida arbete med klubb-hemsidor och  annat 

som vi lägger ut på internet. 

Material från SKKs Hemsida 



Svenska Kennelklub-
bens  

webbpolicy 

för webbplatser 
knutna till organisa-
tionen 
För Svenska Kennelklubben, SKK, är det 
fundamentalt att det inom hela organisatio-
nen skapas goda förutsättningar för verk-
samhet som gynnar hunden, hundägaren 
och hundägandet i stort.  
Redan i stadgarnas första paragraf formule-
ras det gemensamma målet för SKK och 
medlemsorganisationerna. I texten framgår 
betydelsen av att klubbarna ska ”informera 
och sprida kunskap om hundens beteen-
den, dess fostran, utbildning och vård” 
samt även vikten av att verksamheten ska 
” skapa och vidmakthålla goda relationer 
mellan omvärlden och hundägaren och 
hundägandet” . 
 
Klubbens webbplats 
De flesta klubbar har en egen webbplats 
där information om verksamheten och ser-
vice till medlemmar finns. För SKK är det 
självklart att klubbar inom organisationen 
ska ha en egen webbplats, om de så öns-
kar.  
 
En webbplats är en naturlig samlings-
punkt för intresserade och ett utmärkt sätt 
att föra ut information. Möjligheten att, på 
ett enkelt och effektivt sätt, nå ut och kom-
municera med såväl medlemmar som 
andra intresserade är mycket värdefull.  
SKK menar att en rätt hanterad och väl 
fungerade webbplats främjar inte bara 
klubbens utveckling och verksamhet utan 
även hundägandet i samhället genom att 
en god kommunikationskanal skapas gent-
emot omvärlden.  
Det är dock viktigt att innehållet på webbp-
latsen inte används på ett otillbörligt sätt 
och att innehållet är tillförlitligt. För SKKs 

verksamhet är det av största vikt att ingen 
ska behöva känna sig trakasserad eller på 
annat sätt besvärad på grund av innehållet 
på en webbplats. Tyvärr har det visat sig 
att oseriösa personer bland annat bedriver 
”förtalskampanjer” på webbplatser. Detta 
är inget som SKK kan acceptera. Inte heller 
gynnas förtoendet av inaktuell och felaktig 
information eller om missvisande uppgifter 
publiceras på webbplatsen.  
För en SKK ansluten klubb får innehållet 
och utformningen av en webbplats inte bry-
ta mot lag eller i övrigt anses opassande, 
inte heller skada SKK eller annan. För de 
webbplatser som SKK länkar till eller infor-
merar om ansvarar SKK ej för innehållet. 
SKK ansvarar inte heller för varor och 
tjänster som finns på andras webbplatser.  
Denna policy är reviderad mars 2007 
 
Dessa regler gäller för klubbar anslutna till 
Svenska Kennelklubben, SKK, (med eller 
utan egen webbplats/länk från SKKs webb-
plats). Utöver dessa regler gäller svensk 

lag och sedvanlig moral. 
Anmälan av brott mot dessa regler ska gö-
ras till SKKs föreningskommitté, FK, (i för-
sta hand) eller till SKKs verkställande di-
rektör. 
 
Vid brott mot dessa regler har SKK/FK eller 
SKKs vd rätt att när som helst och med 
omedelbar verkan ta bort länken (utan att 
annan rättslig prövning skett). Den ansvari-
ge kan bli anmäld till SKK/FK eller SKKs 
disciplinnämnd, SKK/DN, samt kan även bli 
skadeståndskyldig och ställd till ansvar en-

(Forts. på sidan 8) 
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Regler för webbplatser 

knutna till 

Svenska Kennelklubben 
Antagna av SKKs Föreningskommitté gällande 

fr.o.m 13 mars 2007 
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ligt svensk lag. 
 
En webbplats för en SKK-ansluten klubb ska 
fungera som en viktig del i hela organisatio-
nens arbete och utveckling. Det är fundamen-
talt att detta sker i en god anda och på ett 
konstruktivt sätt. 
Policy för webbplatser knutna till Svenska 
Kennelklubben ska följas.  
 
Innehållet och utformningen av en webbplats 
får inte bryta mot lag eller i övrigt anses 
opassande, inte heller skada SKK eller annan. 
Webbplatsen får inte heller, enligt SKK/FK, på 
annat sätt strida mot 
dessa regler. SKK ansvarar ej för de webb-
platser som SKK länkar till eller informerar 
om.  
 
En förtroendevald eller annan person som är 
utsedd att ansvara och administrera en webb-
plats ägd av en klubb, ska på ett ansvarsfullt 
sätt fullfölja sitt uppdrag gentemot klubben. 
Denna person får till exempel ej på eget be-
våg släcka ner eller på annat 
sätt försvåra administreringen av webbplat-
sen. Om så sker kan anmälan komma att gö-
ras enligt ovan. 
 
Lagar 

Internet är ett globalt, kraftfullt och lättill-
gängligt medium. Informationen som publice-
ras har ofta stor genomslagskraft och goda 
möjligheter att nå ut till många. Även om det 
fortfarande är sparsamt med lagstiftning som 
är direkt internetanpassad så omfattas web-
ben av samma lagar och regler som i övriga 
samhället. Att lagar alltid är nationella (med 
några få undantag) är inte heller det något 
nytt eller specifikt för internet. 
 
För information som läggs upp på en till SKK 
ansluten klubbs webbplats samt inlägg och 
bidrag till en BBS-tjänst (elektronisk anslags-
tavla: konferenser, chat, anslagstavlor och 
liknade) gäller, utöver dessa regler, följande: 
 
Information, inlägg etcetera får: 

•  inte uppmana till brott eller sprida nå-

gon annans 
 uppmaning till brott (enl. allmänna la-
gar) 
•  inte göra eller sprida uttalande som 
diskriminerar 
 eller utpekar någons ras, hudfärg, 
kön, 
 religion, tillhörighet till etnisk grupp 
eller 
 sexuell läggning (enl. Brottsbalken) 
•  inte göra eller sprida uttalande som är 
stötande 
 eller ärekränkande (enl. Brottsbalken) 
•  inte bryta mot en tystnadsplikt 
•  inte sprida datavirus som kan orsaka 
skada 
• inte hänvisa till konkurrerande hund-
klubb/organisation. 
 
Andras upphovsrätt skall respekteras vid pub-
licering på en webbplats (enl. Upphovsrättsla-
gen). 
 
Tillstånd från den som har upphovsrätten 
skall därför alltid finnas om klubben till exem-
pel önskar kopiera eller använda text, bild, 
video eller ljud som någon annan har skapat 
eller innehar rättigheterna 
till och om det inte klart framgår att de är fria 
att använda. 
 
I enlighet med Personuppgiftslagen, PuL, får 
personuppgifter inte publiceras på internet 
utan samtycke från denne. Undantag finns 
dock. Personuppgifter som inte har strukture-
rats för att underlätta sökning efter eller sam-
manställning av personuppgifter och som inte 
kan medföra någon större integritetsrisk får 
publiceras. Till exempel kan personuppgifter 
stå i löpande text eller ingå i en enklare 
namnlista. Dock får man aldrig behandla per-
sonuppgifter om det medför att den personli-
ga integriteten kränks. Dessutom måste det 
finnas ett bestämt och berättigat ändamål 
med publiceringen. Att publicera personupp-
gifter utan urskilling fyller ingen funktion och 
kan inte anses acceptabelt. 
Även i andra fall kan behandling av person-
uppgifter genomföras utan samtycke. Ett ex-
empel är om behandlingen är nödvändig för 
att ett ändamål som rör ett berättigat intres-

(Forts. från sidan 7) 

(Forts. på sidan 9) 
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se ska tillgodoses, så kallad intressesavväg-
ning. Känsliga personuppgifter får dock aldrig 
publiceras enbart med stöd av en intresseav-
vägning. Även om personuppgifter publiceras 
med stöd av intressesavvägning, kan bestäm-
melserna i PuL om överföring till tredje land 
(länder utanför EU och EES) bli tillämpliga och 
detta måste också vägas in. Samtycke enligt 
PuL krävs ej då uppgifter är att anse som 
harmlösa. I detta sammanhang bör noteras 
att SKK efter rövning har uttalat att protokoll 
som avses publiceras på internet, ska formu-
leras så att uppgifterna i texten uppfattas 
som harmlösa. I huvudsak anser SKK även 
att tävlingsresultat inom organisationen mås-
te anses som harmlösa uppgifter och därför 
kan publiceras.  
 
Undantag från PuL gäller om webbplatsen har 
anmält att en person med utgivningsansvar 
finns, då omfattas innehållet istället av ytt-
randefrihetsgrundlagen 
(YGL). 
 
Bulletin Board System (BBS-tjänst) 
 
Används en BBS-tjänst (elektronisk anslags-
tavla: 
konferenser, chat, anslagstavlor och liknade) 
på en till SKK ansluten webbplats måste varje 
enskild användare av tjänsten registrera sig 
som BBS-medlem och uppge en fungerade e-
postadress. 
 
Loggning av enskilda användares IP-adresser 
skall ske liksom lagring av bidrag som senare 
kan komma 
under utredning. Information om detta ska 
finnas på webbplatsen. Vid uppmärksammat 
lagbrott kan den ansvarige för BBS-tjänsten 
samarbeta med polisen och lämna ut IP-
adresser för spårning, om så anses befogat. 
Varje BBS-tjänst måste innehålla en möjlighet 
för besökare att enkelt kunna anmäla till BBS-
ansvarige om något inlägg eller liknande är 
olagligt eller bryter mot dessa regler. 
 
Om en registrerad BBS-medlem inte respek-
terar dessa regler blir personen omedelbart 
avstängd från fortsatt deltagande samt kan bli 

anmäld till SKK/FK eller SKK/DN. Vid lagbrott-
kan BBSmedlemmen dessutom bli anmäld till 
polis eller annan myndighet. 
 
Om ett inlägg eller bidrag på grund av sitt in-
nehåll eller på annat sätt leder till att den BBS
-ansvarige blir skadeståndskyldig gentemot 
tredje man kan BBS-medlemmen också bli 
skyldig att hålla BBSansvarige skadelös. 
 
Undantag från dessa BBS-regler gäller de 
BBStjänster där ansvarig utgivare finns knu-
ten till webbplatsen där tjänsten finns. I dessa 
fall bär i första hand ansvarig utgivare det 
straffrättsliga ansvaret för inläggen och bidra-
gen. eller ingå i en enklare namnlista. Dock 
får man aldrig behandla personuppgifter om 
det medför att den personliga integriteten 
kränks. Dessutom måste det finnas ett be-
stämt och berättigat ändamål med publice-
ringen.  

(Forts. från sidan 8) 
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Från SKKs Hemsida 

A1 SKK avelssekretariat maj 2009 

Lathund för årlig ut-

värdering och revide-

ring av RAS 

Enligt typstadgar för specialklubb respek-

tive rasklubb inom SKK-organisationen 

ska redogörelse för arbetet med avelsfrå-

gor finnas som en punkt på 

dagordningen vid klubbmöte/årsmöte. I 

SKK:s riktlinjer för avelsrådgivning står 

att special-/rasklubbens organ för avels-

frågor årligen ska upprätta 

verksamhetsberättelse med utvärdering 

av bland annat RAS samt verksamhets-

berättelse med arbetsbeskrivning för 

avelsrådet. 

Utvärdering av RAS 

Vid utvärderingen av RAS bör följande 
frågor vara vägledande: 

• Vilka källor har man använt sig av vid 
utvärderingen? Det kan till exempel vara 
SKK/Avelsdata eller andra databaspro-
gram, 

publikationer av olika slag, enkätsam-
manställningar och så vidare. 

• Hur har utvecklingen under verksam-
hetsåret varit beträffande de mål som 
finns i RAS? Närmar man sig målen, 

har man uppnått dem eller har utveck-
lingen gått åt annat håll? 

Om möjligt: 

Kommentera/diskutera resultatet. Reflek-

tera över om målen är rätt ställda. Redo-
visa eventuella åtgärder för hur 

man ska gå vidare för att nå målen. 

• Hur har efterlevnaden under verksam-
hetsåret varit när det gäller handlingspla-
ner/strategier för att nå målen? 

I vilken utsträckning har de genomförts? 

Om möjligt: 

Kommentera/diskutera resultatet. Reflek-
tera över om strategierna är rimliga. 

• Har situationen förändrats i rasen sedan 
RAS skrevs? I så fall på vilket sätt? Det 
kan till exempel gälla nya 

hälsoproblem (rubrik Hälsa) eller att ra-
sen tagits upp i de Särskilda Rasspecifika 
Domaranvisningarna (rubrik 

Exteriör). 

Revidering av RAS 

Respektive specialklubb ansvarar för att 
dess rasklubbar utvärderar och reviderar 
sina RAS. Det är därför lämpligt 

att specialklubben följer arbetet i rasklub-
ben från början. 

Revidering ska, om inte annat angetts i 
RAS, göras fem år efter fastställan. Arbe-
tet med revideringen kan beräknas 

pågå under cirka ett år vilket innebär att 
man efter fyra år bör starta förankrings-
arbetet i klubben. 

Den reviderade versionen ska sändas till 
SKK/AK för fastställan även om föränd-
ringarna är små. Nulägesbeskrivningarna 

ska alltid uppdateras och förankringen 

(Forts. på sidan 11) 
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redovisas. Förändringar i förhållande till 
tidigare version ska anges 

när dokumentet skickas till SKK/AK. 

Aktuell specialklubb/avtalsansluten klubb 
godkänner RAS och skickar in den revide-
rade versionen till SKK/AK, 

som utser granskare som skriver ett utlå-
tande och föreslår fastställan eller återre-
mittering. 

Förslag till arbetsgång i rasklubben 

Gå igenom de årliga utvärderingar som 
gjorts. 

Sammanställ och kommentera resultatet 
som en utgångspunkt för förankring och 
diskussion med medlemmarna 

inför ny version och revidering av RAS. 

Förankra och inbjud till delaktighet ge-
nom att publicera sammanställningen 
med kommentarer i klubbtidning och 

på nätet, ordna medlemsmöte/möten och 
så vidare. 

A1 SKK avelssekretariat maj 2009 

Strukturen i RAS 

RAS bör ha följande rubriker: 

• Historik 

(Internationellt och i Sverige.) 

• Population/Avelsstruktur 

(Den del som kan handla om registre-

ringssiffror, inavelsökning, kullstorlek, an-

tal avelsdjur och avkommor per avelsdjur 

och så vidare.) 

Nuläge 

Mål och strategier 

• Hälsa 

Nuläge 

Mål och strategier 

• Mentalitet/funktion 

(Funktion avser jakt-/bruksegenskaper.) 

Nuläge 

Mål och strategier 

• Exteriör 

(Om rasen har tagits upp i de Särskilda 

Rasspecifika Domaranvisningarna SRD 

ska detta arbetas in i RAS.) 

Nuläge 

Mål och strategier 

Kom ihåg att ange hur RAS förankrats i 
klubben. 

Att tänka på inför revidering 

• Finns mål och strategier för alla olika 
delar av RAS? Är de möjliga att utvärde-
ra? Bör de förändras? 

• Har klubben valphänvisningsregler som 
bör redovisas i RAS? 

(Forts. från sidan 10) 


