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Minnesanteckningar från möte 4 oktober 2022 – Brakycefala raser - fokusraser
Deltagare:
Lars-Olof Carlén
Kathleen Berggren
Moa Persson
Sofia Sundkvist
Sussie Lindquist
Louise Janving
Jan-Ingvar Andersson
Nathalie Wallin

Svenska Dvärghundsklubben
Svenska Dvärghundsklubben
MopsOrden
MopsOrden
Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg
Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg
Fransk Bulldoggsklubb
Fransk Bulldoggsklubb

Thomas Uneholt
Kees de Jong
Patric Ragnarson
Eva Lejdbrandt
Agneta Ståhle
Susanne Andersson
Sofia Malm Persson
Annika Klang

Ordförande SKK
VD SKK
AG/RS
SKK/CS, SKK/AK (ordf.)
SKK/CS, SKK/AK (v. ordf.), AG/RS
AG/RS
SKKs kansli
SKK (anteckningar)

1. Inledning
Thomas Uneholt öppnade mötet och hälsade välkommen.
Information
• Susanne Anderson är ny ledamot i AG/RS och är uppfödare av mops och
rottweiler.
• Ett fysiskt möte för berörda kommer att planeras inom en nära framtid.
Återkommer med förslag till datum
• Bostonterrier är inte inbjudna till mötet då de i dagsläget inte ingår i
programmet för RFG-S.
• I Hundsport nr 6-2022 kommer en artikel om beslutet att införa RFG-S.
• Djurskyddet Sverige har intervjuat SKK och publicerat detta i ett
pressmeddelande.
• SKK har skickat ett brev till Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg med en
information om att artikeln var på gång.
• SKK har tillsammans med kennelklubbarna i Norge, Finland, Danmark, Tyskland,
Frankrike, Italien och Nederländerna haft ett möte för att diskutera
gemensamma frågor bl.a. inom hälsa, välfärd, myndigheter och regelverk.
Nedan är några ämnen som diskuterades:
o Norge informerade bl.a. om sin rättegång där de känner att de denna
gång haft större framgång i sin framställan än tidigare. Det norska
Mattillsynet önskar att införa något som liknar det svenska RAS för alla
hundar oavsett om det är en rashund eller inte.
o Diskussioner fördes också om hur man kan få fler ungdomar att bli
intresserade av hund, föreningskunskap och verka i föreningar.
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o Att ha en gemensam europeisk hunddatabas diskuterades också. Under
vecka 41 kommer Nordisk Kennel Union också att diskutera frågan om
en gemensam nordisk databas.
2. Införa RFG-Scheme – hälsoprogram
Thomas Uneholt informerade om att den utsedda lead assessor, Barbara Dyall, just
avslutat sin utbildning i England.
Ett första testtillfälle för RFG planeras till Stockholm Hundmässa den 10-11 december.
Eva Lejdbrandt, ordförande i SKKs Avelskommitté, SKK/AK, gick igenom en serie
Powerpoint bilder (bifogas minnesanteckningarna) med information om hur processen
med att införa RFG-S ska hanteras. Processen är behandlad och beslutad i AK.
Diskussionspunkter
Hälsoprogram
AKs förslag är att införa hälsoprogram på nivå 1 och inom tre år höja till nivå 2. Mötet
önskade att förlänga antal år till fem, vilket ska t6as till AK för prövning (också ändrat i
bifogade pp-bilder).
Tolkning av Grad 2
AKs avelsrekommendationer säger; Det kan inte anses förenligt med SKKs grundregler
att till avel använda hundar som undersökts som grad 2 eller 3, dvs. bedöms vara
kliniskt affekterade av BOAS. MopsOrden framförde att de önskade en ytterligare
uppdelning av Grad 2, som i dagsläget kan uppfattas som något snäv. Det
konstaterades att det är en längre process som måste ske inom det arbete som Jane
Ladlow bedriver. Önskemålet framfördes då oro lyftes kring att för får djur skulle bli
kvar till avel. Det finns statistik från t.ex. Norge som visar att en stor del av avelsbasen
finns kvar. SKK framförde också vikten av att de veterinärer som ska utföra testet
måste få en bra utbildning.
Översättning av RFG-Scheme gradering till svenska
Den engelska texten som beskriver de olika graderingarna kommer att översättas till
svenska. Detta är en uppgift som ligger på SKK/AK. Önskemål framfördes om en
mjukare skrivning i den svenska texten. VD framförde att SKK inte kan göra en egen
tolkning av den text som gäller, enligt det avtal som SKK undertecknat.
Veterinärer
Det finns en brist på tilltro och förtroende till veterinärer som behandlar brakycefala
raser, både från klubbhåll och enskilda hundägare. SKK erfar att många veterinärer står
på SKKs sida och att SKK har stöd för det arbete som nu bedrivs.
Övrigt
Mötet diskuterade även följande punkter (som finns beskrivna i bifogade pp-bilder)
• Ålder när hund kan testas
• Omtest
• Kastrerade hundar kan delta
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•
•

Dräktiga tikar och opererade hundar får inte testas
Etc.

3. Hur gå vidare?
Informationerna och diskussionerna sammanfattas enligt nedan:
• Tolkningen av Grad 2. Kontakt tas med Jane Ladlow, Cambridge University (AKs
uppdrag).
• Kontakt kommer att tas med Jordbruksverket angående förslag till översättning
av främst Grad 2 (VDs uppdrag)
• Kostnaden för testet är inte ännu klar
• Möjligheten till sponsring av test ska diskuteras. Eventuellt kan AKs
utvecklingsfond användas initialt
• Möjligheten att anordna träffar där testet utförs för berörda raser
• Hur rekrytera hundar till de första testerna?
• Förslag att inte registrera de första testerna för att få möjlighet att få in
tillräckligt antal testhundar
4. Nästa möte
Återkommer med nytt datum vid lämpligt tillfälle.
5. Mötet avslutas
Thomas Uneholt tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid anteckningarna
Annika Klang

Bilaga: Införande av RFG-Scheme

