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Svenska Brukshundklubben 
Utskottet Avel och hälsa 
 

GLAD PÅSK! 

Nu är det återigen dags för ett kommunikationsbrev från Utskottet Avel & Hälsa. Kom 
ihåg att vi vill gärna att det blir en kommunikation mellan utskottet och ni där ute som 
mer praktiskt jobbar med verksamheten. Vi tar gärna emot reaktioner från er om era 
funderingar och behov. Sedan måste man komma ihåg att vi är en stor organisation där 
beslut som tas skall passa den stora massan vilket också betyder att det kan komma att 
fattas beslut som inte alltid passar alla. Mycket av de frågor vi hanterar i utskottet 
handlar om rasklubbarnas verksamhet men långt ifrån allt. Utställningar, mentalitet och 
friskvård är områden som finns på alla nivåer. Vi har nyligen klarat av våra årsmöten 
och några förändringar har det blivit i styrelserna. Vi vill hälsa alla nya välkomna och 
ser fram emot ett bra samarbete. 

Vill ni nå oss i utskottet kan ni e-posta på utskott.avelochhalsa@brukshundklubben.se 
För att era ärenden skall komma till rätt beredningsgrupp är det bra om ni anger tydligt 
ärendets karaktär i ämnesraden. Se några exempel här: 
 
Ärendekaraktär Ange i ämnesrad 
Utställningsfrågor Exteriörgruppen – utställning 
Utbildning exteriördomare/beskrivare Exteriörgruppen – utbildning 
Dispensansökan avelsfrågor Avelssamordningsgruppen – dispenser 
Frågor om avelsstrategier Avelssamordningsgruppen – RAS 
Dispensansökan MH & MT Mentalgruppen – dispenser 
Utbildning mentaldomare/beskrivare Mentalgruppen – utbildning 
Föreläsning om friskvård Friskvårdsgruppen - föreläsning 

Information av allmän karaktär 

En fråga som ofta kommer upp är funktionärslistor av olika slag, framförallt 
mentalfunktionärer. Många kategorier skall klubben eller distrikt lägga in själva så det är 
bra om ni talar med den medlemsansvariga i er klubb så att hon/han kontrollerar och 
korrigerar uppgifterna så att de är aktuella. När registret hålls uppdaterat är det så 
mycket enklare att distribuera ut korrekt information till organisationen. Något som 
också är bra är om ni ser över e-postadresserna som är inlagda i medlemsregistret. 
Informera också era medlemmar att gå in på Mina sidor och kontrollera sina egna 
uppgifter. http://www.sbk.nu/templates/Page.aspx?id=8977 

Jordbruksverket har beslutat att alla arrangemang som hänförs till tävlingsformer med 
hög djurskyddsrisk skall ha en veterinär närvarande vid tävlingen såväl före vid 
besiktning av området som under tävlingen. Till denna tävlingsform har mästerskap 
avseende häst och hund på nationell eller internationell nivå hänförts. Det betyder att 
SM/rasklubbsmästerskap för våra bruksraser hamnar där. Jordbruket har inte beviljat 
dispenser som sökts men det är aldrig fel att pröva. Rasklubbarna och distrikten skall 
ha fått detta dokument tillsänt sig och skulle det vara så att ni inte fått det så hör av er. 
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SBK:s ekonomi under detta år kommer att vara ansträngd vilket medfört att utskottet skjutit upp 
exteriörbeskrivarutbildningen som skulle genomförts i år. Beroende på hur året förlöper så 
kanske vi måste vidta fler åtgärder. Något som naturligtvis är grundläggande i detta är vårt 
medlemsantal. Under kongressen kommer det att genomföras en workshop med inriktning på 
ekonomiska frågor, mer grundläggande information om detta finns i kongresshandlingarna. På 
rasklubbsträffen i samband med RAS/RUS-konferensen utmanade Svenska Kelpieklubben de 
andra rasklubbarna vilken klubb som ökar sitt medlemsantal procentuellt mest under detta år 
jämfört med 1 januari 2011. Förra året utmanade Svenska Bouvier des Flandresklubben de andra 
klubbarna och då vann Kelpieklubben, stort GRATTIS till er. Det kanske är något som 
lokalklubbarna inom respektive distrikt kan göra och distrikten sinsemellan. 

Frågan om hur man skall hantera rasklubbarnas lokalområdesmedlemmar i medlemsregistret 
håller på att utredas och information kommer till er så fort vi har fått fram en lösning. För att få 
mer information kan vi komma att kontakta några av rasklubbarna för en diskussion. 

Blekingedistriktet har hört av sig med en fråga rörande stadgarna där det inte längre står att 
rasklubbarna skall kallas till distriktsmötena. Utskottet har bollat den frågan vidare till 
stadgegruppen men inte hunnit få någon förklaring ännu. 
Rent praktiskt kan man ändå lösa det genom att använda sig av det som står i sista stycket i § 6 
 
Distriktet ska söka samverkan med Brukshundklubbens rasklubbar samt Sveriges Hundungdoms distrikt som 
har verksamhet inom distriktets verksamhetsområde… 
 
samt det som står i § 7 moment 6 sista stycket 
 
Distriktsstyrelsen kan därutöver bjuda in annan person till distriktsmöte. Sådan person har rätt att närvara med 
yttranderätt 

Beslut och verksamhet 

Mentalgruppen 
MT-remissen har varit ute bland rasklubbar och distrikt och efter inkomna synpunkter har 
utskottet beslutat om revideringen och bestämmelserna är under färdigställande avseende nycklar 
och liknande och skall sedan vidare till SKK för beslut. De flesta rasklubbarna svarade vilket var 
mycket roligt. 

I projektet för att kvalitetssäkra våra mentala prov och beskrivningar har gruppen tagit fram en 
rapport som skall skickas in efter varje arrangemang. Information om denna rapport och andra 
blanketter finns på FIDO 
http://fido.brukshundklubben.se/Verksamhet/Mentalitet/Blanketter/ 

I kvalitetssäkringen ingår också att vi så långt som möjligt skall använda likvärdigt material och 
bland annat så håller mentalgruppen på att ta fram en bitstock till MH. Vi kommer att informera 
löpande om när den finns tillgänglig att köpa. 

Exteriörgruppen 
Även exteriörgruppen har haft en remiss ute för yttrande och den gällde eventuella förändringar i 
sär- och championatsbestämmelserna för utställning. Ett antal rasklubbar svarade här också och 
utskottet har skickat in sitt svar till SKK för beslut. Hänsyn togs till klubbarnas önskemål även 
om allt inte går att genomföra. 

Det är viktigt att alla ras- och lokalklubbar samt distrikt kommer ihåg att ansöka om tid och plats 
för sina utställningar i tid även eventuella ansökningar om ändringar måste vara inne i tid. Det är 

http://fido.brukshundklubben.se/Verksamhet/Mentalitet/Blanketter/


Svenska Brukshundklubben – Utskottet för avel och hälsa 

alltid distrikten och rasklubbarnas huvudstyrelser som ansöker om utställningar och 
lokalklubbarna och lokalområdena har dialogen med dessa. 

Kom ihåg att vi har nya utställningsregler i år. Det innebär bland annat att man inte kan använda 
kritiklappar och resultatlistor från tidigare år. Det påverkar också era inköp av rosetter då 
reservcert tillkommit i rosettskörden. 
OBS! Svart terrier skall mätas på alla officiella utställningar. Det är viktigt att komma ihåg detta 
då det är ett önskemål från rasklubben. Det finns ju inte så många av rasen i Sverige och för att 
rasklubben skall få ett bra underlag är det noga att följa den obligatoriska mätningen. Som 
arrangör skall ni då se till att det finns en mätsticka att tillgå samt en mätplatta som hunden kan 
stå på om det är ojämnt underlag. 

Friskvårdsgruppen 
Den 19:e november kommer det att anordnas en friskvårdkonferens i Linköping. Det blir en 
endagarskonferens med mycket innehållsrikt program. Håll utkik efter annons om denna ett 
tillfälle som det är dumt att missa. 
Friskvård är ett alldeles utmärkt tema till en regional eller lokal träff. Kontakta Friskvårdsgruppen 
för förslag till föreläsare.  

Avelssamordningsgruppen 
Avelssamordningsgruppen har lagt mycket jobb vid att hjälpa och stötta rasklubbarna med deras 
utvärderingar och revideringar av de Rasspecifika Avelsstrategierna, RAS. Om det är så att 
rasklubbarna behöver hjälp eller har frågor om arbetet så hör gärna av er till utskottet. 

Lathunden 
Det är fortfarande några klubbar som inte skickat in vem som skall vara mottagare av den 
nyttjandelicens av programmet Lathunden som respektive rasklubb har möjlighet att få. En 
påminnelse kommer att gå ut till dessa klubbar. Ett självstudiematerial håller på att sättas samman 
så att rasklubbarna kan komma igång med statistikframtagningen till bland annat utvärderingen 
och uppföljningen av RAS. 

Tidningen Brukshunden vill gärna ha in reportage om de raser vi har avelsansvar för. Det här är 
en utmärkt möjlighet för rasklubbarna att visa sin ras. Skicka er berättelse till 
jeanette@brukshunden.se  

Njut av våren och så ses vi på något arrangemang under försommaren 

Hälsningar Utskottet Avel & Hälsa 
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