
Vem har nytta av kritikerna? 

När en utställning är genomförd har arrangören kvar kopior av varje hunds kritik. Vad händer 

egentligen med dem, och vem behöver dem? 

 

En specialklubb har rasansvaret för de raser som hör till den specialklubben. Rasansvar innebär bland 

annat att ha huvudmannaskap för en viss provform som rasen utövar, samt rätten att arrangera 

officiella utställningar för den rasen. Det innebär också att svara på remisser som gäller till exempel 

en ras rasstandard, frågor kring SRD, och ansvar för Rasspecifika Avelsstrategier, RAS. Dessa frågor är 

det vanligt att specialklubben hänvisar till rasklubben, och ofta har specialklubbarna delegerat 

ansvaret för en ras till rasklubben eftersom det är där den största kunskapen och intresset för just 

den rasen finns.  Med det följer att specialklubben också behöver bistå med de verktyg som 

rasklubben behöver för att kunna utföra de uppdrag som klubben förväntas genomföra, bland annat 

att vidarebefordra kritiker från utställningar till rasklubben. 

 

Från länsklubbsutställningar skickas en kopia av kritiken till SKKs kansli, och en kopia till 

specialklubbarna. Specialklubbarna behöver alltså förmedla kritikerna både från 

länsklubbsutställningar och från sina egna specialklubbsutställningar till rasklubbarna. 

 

Ras- och specialklubbar 

Rasklubbar bör använda kritikerna i sitt arbete kring Rasspecifika Avelsstrategier, RAS, och för att på 

andra sätt se om rasen förändras i någon riktning, både exteriört och mentalt.   

Flera rasklubbar publicerar kritikerna på sin hemsida eller i sin årsbok för att göra dem tillgängliga för 

uppfödare som kan använda dem som ett led i sin avelsutvärdering.  

Vissa klubbar sammanställer kritikerna och skickar dem till medlemmar som är intresserade.  

 

Ras-och specialklubbar för raser som berörs av SRD 

De klubbar för raser som berörs av SRD ombeds varje år att sammanställa och kommentera 

information från kritiker och SRD-rapporter från det gångna årets utställningar. Klubbarna bidrar då 

med information som SKKs kommitté för samsyn och exteriör sundhet, KSS, inte har möjlighet 

att ta fram för alla raser. Dessa sammanställningar är viktiga underlag när SRD revideras. 

KSS har skickat ut ett följebrev till klubbarna med information om vad som ska tas med i 

sammanställningen av kritikerna. 

 

SKKs kansli 

På kansliet hamnar kritiker och resultatlistor från länsklubbsutställningar hos Tävlingsavdelningen. 

Där används de bland annat som underlag för att kontrollera och korrigera registrerade resultat, 

alltså det som syns på hunddata. Ibland är det enkla ärenden, som ett ck som fallit bort, och ibland är 

det mer komplicerade ärenden. Det kan också vara ett ärende som Utställningskommittén utreder 

där det är viktigt att ha underlaget från ringen (kritikerna och resultatlistorna) för att komma vidare 

eller ta ett beslut. 


