
SKK / StandK nr 1-2008 

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 11 november 2008 

på SKKs kansli, Spånga. 

Närvarande:  Göran Bodegård (ordförande), Sonja Hagelberg 

Adjungerade: Renée Sporre-Willes 

Vid protokollet: Håkan Ericson 

  

  

§ 1 Mötet öppnas 

Standardkommitténs ordförande Göran Bodegård hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

mötet öppnat. 

 

 

§ 2 Justerare 

Jämte mötesordföranden kommer Sonja Hagelberg att justera dagens protokoll. 

§ 3 Dagordning 

Beslöt StandK att fastställa föreslagen dagordning. 

 

 

§ 4 Föregående protokoll StandK nr 3/2007 

Förelåg justerat protokoll från StandKs sammanträde 11 december 2007, vilket genomgicks. 

§ 53 Övriga protokoll 

NKU/AU har 2007-09-26 konstaterat att ras- och standardfrågor kan behandlas i NKU/AU eller på 

NKUs VD-möten. 

Beslöt StandK be om en förklaring till bakgrunden och hur detta ska fungera i förhållande till 

respektive kennelklubbs standardkommitté. 

§ 65 Klubbtillhörighet 

Diskuterade StandK specialklubbtillhörigheten för raser från FCIs grupp 5, sektion 6 och 7, i 

förhållande till principen om FCIs gruppindelning som grund för specialklubbtillhörighet. 

Beslöt StandK utarbeta ett förslag till ny specialklubb för raser av primitiv typ från grupp 5. 

Därefter lades protokollet med godkännande till handlingarna. 

 

 

§ 5 SKK-protokoll 

Förelåg för kännedom CS protokoll nr 6/2007, 1/2008, 2/2008 samt AK protokoll nr 1/2008, 

2/2008, 3/2008, 4/2008 vilka efter genomgång lades till handlingarna. 

 

 



§ 6 FCI-protokoll 

Förelåg för kännedom protokoll från FCI General Committee 2007-05-20 och 2007-10-31, FCI 

Standards Commission 2008-02-23, FCI Standards and Scientific Commissions 2008-02-24 samt 

FCI Europe Section General Committee 2008-04-22 vilka genomgicks. 

Noterade StandK att FCI Standards Commission och Scientific Commission 

 

- diskuterat möjligheterna för korsparning mellan rasvarianter 

- beslutat föreslå att dansk-svensk gårdshund erkänns provisoriskt av FCI 

- beslutat föreslå att texten ”tan markings in all nuances permitted” läggs till under färg i 

standarden för bichon havanais 

- beslutat föreslå att en arbetslista över vetenskapliga termer och terminologi i standarder tas fram 

inom FCI 

- beslutat föreslå att Disqualifying faults ersätter Eliminating faults i alla standarder samt att dessa 

fel bör vara begränsade i antal och främst gälla mentalitet, hälsa och helt otypiska egenskaper 

Därefter lades protokollen till handlingarna. 

§ 7 Standardteckningar 

Förelåg av Renée Sporre Willes kompletterade illustrationer av tyska före detta kuperingsraser 

(StandK 3/2007, § 55). 

Beslöt StandK godkänna teckningarna för publicering. 

 

 

§ 8 Tilltalsnamn, uppdrag från SKK/CS 

Återupptog StandK behandlingen av ärende från SKK centralstyrelse angående tilltalsnamn på 

svenska för nya raser i Sverige med svåruttalade namn (StandK 3/2007, § 64). 

Beslöt StandK på förslag från Renée Sporre-Willes att som grundprincip föreslå tilltalsnamn på 

svenska för raser i Sverige vars namn är transkriberade från andra alfabet samt att dessa 

tilltalsnamn på svenska vid användning sätts inom parentes efter rasnamnet. 

 

 

§ 9 Bedömning av kuperade hundar visavi standardtext, uppdrag från CS 

SKKs centralstyrelse har uppdragit åt domarkommittén och standardkommittén att tillsammans 

formulera förslag till anvisningar för domare angående bedömning av kuperade hundar i 

förhållande till standardtexten för schnauzer- och pinscherraserna (CS 1/2208, § 16). 

Konstaterade StandK att frågan ännu behandlas internationellt på EU- respektive FCI-nivå. 

 

 

§10 Dansk-svensk gårdshund 

Konstaterade StandK att FCI från 5/7 2008 provisoriskt erkänt dansk-svensk gårdshund samt 

publicerat en standard vars engelska text inte fullständigt överensstämmer med den engelska text 

SKK och DKK tillställt FCI i sin ansökan (StandK 2/2007, § 33 och 3/2007, § 51). 

Beslöt StandK att införa FCIs redaktionella ändringar och tillägg i den svenska standarden samt 

behandla denna för publicering vid nästa arbetsmöte. 

 

 

§ 11 English toy terrier, översyn av bakgrund/ändamål m m 

Förelåg skrivelse från Marja Huttunen med synpunkter angående texten under bakgrund/ändamål 



och uppförande/karaktär i standarden för english toy terrier (StandK 1/2007, § 12). Ärendet har 

tidigare bordlagts av StandK (2/2007, § 35). 

Beslöt StandK bordlägga standarden i väntan på besked angående ny standard från FCI. 

Uppdrogs åt sekreteraren att informera Marja Huttunen. 

 

 

§ 12 Norrbottenspets, skrivelse för yttrande till SSF 

Sekreteraren meddelade att svar från SSF trots påminnelse ännu inte inkommit i ärendet (StandK 

2/2007, § 34). 

Beslöt StandK föreslå SSF en ny skrivning beträffande färg med målsättning att en ny standard 

därefter kan fastställas. 

 

 

§ 13 Chinese crested/powder puff, skrivelse för yttrande till SDHK 

Sekreteraren meddelade att svar från SDHK trots påminnelse ännu inte inkommit i ärendet 

(StandK 1/2007, § 16 och 2/2007, § 36). 

Konstaterade StandK att delar av förslagen i den ursprungliga skrivelsen bör beaktas samt att en 

ny standard från rasens hemland Storbritannien är på väg. 

Beslöt StandK bordlägga standarden i väntan på besked angående ny standard från FCI. 

 

 

§ 14 Galgo español, skrivelse för yttrande till SvVK 

Förelåg yttrande från Svenska Vinthundklubben beträffande skrivelse från Göran Bodegård 

angående översättningen av standarden för galgo español (StandK 2/2007, § 37). I yttrandet 

tillstyrker SvVK förslaget till ändring av översättningen. 

Beslöt StandK att i enlighet med ovan införa en ändring av översättningen under helhetsintryck 

varefter standarden fastställdes för publicering som ändringstryck. 

 

 

§ 15 Berger des pyrénées à poil long, remissyttrande från SGVK 

Förelåg yttrande från SGVK, i vilket klubben tillstyrker förslag till översättning av reviderad 

standard för berger des pyrénées à poil long. 

Beslöt StandK bordlägga standarden i väntan på besked angående ny standard från FCI. 

 

 

§ 16 Bordlagda standarder 

Mastiff (StandK 2/2007, § 28) 

Beslöt StandK bordlägga standarden i väntan på besked angående ny standard från FCI. 

Sredneasiatskaja ovtjarka (StandK 2/2007, § 40) 

Beslöt StandK bordlägga standarden i väntan på besked angående originaltexten. 

Mexikansk nakenhund (StandK 2/2007, § 28) 

Beslöt StandK bordlägga standarden i väntan på besked angående ny standard från FCI. 

Posavski gonic (StandK 3/2007, § 58) 

Beslöt StandK bordlägga standarden till kommande arbetsmöte. 



Whippet (StandK 2/2007, § 28) 

Beslöt StandK bordlägga standarden i väntan på besked angående ny standard från FCI. 

 

 

§ 17 Nya standarder från FCI 

Australian shepherd 

Förelåg av sekreteraren framtaget förslag till översättning av reviderad standard för australian 

shepherd. 

Beslöt StandK att då vissa oklarheter i förhållande till hemlandets standard kvarstår bordlägga 

standarden i avvaktan på besked från FCI. 

Boxer 

Förelåg av sekreteraren framtaget förslag till översättning av reviderad standard för boxer. 

Standarden har endast ändrats beträffande en mening angående svans. 

Beslöt StandK fastställa standarden för publicering. 

 

 

§ 18 Nya raser i Sverige 

Sekreteraren anmälde att följande nya raser nu finns registrerade i SKKs hundregister: 

ceskoslovensky vlcak, grupp 1, FCI nr 332 

aidi, grupp 2, FCI nr 247 

österreichischer pinscher, grupp 2, FCI nr 64 

kai, grupp 5, FCI nr 317 

gonzcy polski, grupp 6, FCI nr 354 

braque francais, type pyrenées, grupp 7, FCI nr 134 

perdiguiero portugues, grupp 7, FCI nr 187 

plott, grupp 6, erkänd av AKC 

Följande nya översättningsuppdrag fördelades: 

Sonja Hagelberg: aidi, gonzcy polski, braque francais, type pyrenées, plott 

Håkan Ericson: ceskoslovensky vlcak, österreichischer pinscher, kai 

Beslöt StandK bordlägga standarden för perdigueiro portugues i väntan på besked angående ny 

standard från FCI. 

 

 

§ 19 Nästa möte 

Beslöt StandK att nästa möte äger rum 16 december 2008 i form av ett arbetsmöte samt att nästa 

ordinarie möte äger rum 20 januari 2008. 

 

 

§ 20 Mötet avslutas 

Ordföranden tackade närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 
 

Vid protokollet 



Håkan Ericson 

 

 

Justeras 

 

Göran Bodegård 

Sonja Hagelberg 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli 

föremål för ändring av SKK/CS. 

 


