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MINNESANTECKNINGAR RAS/RUS-konferens 5-7 november 2016
Information om MT2017
Från årsskiftet kommer MT2017 att börja gälla och köras parallellt med nuvarande MT (MT2007).
MT2017 kommer att arrangeras på ett fåtal platser till en början och därefter utökas efterhand. Ett 20-tal
domare är utbildade och redo för att bedöma tester. MT2017 kommer att arrangeras och ansvaras för i ett
antal regioner där det från början kommer att finnas en bana per region som efterhand utökas.
PP MT2017 info fredag kväll
Inom kort kommer även en jämförelse mellan MT2007 och MT2017 att skickas ut tillsammans med en folder
om MT2017. Hemsidan kommer att ha en sida om MT2017 där kommande tester kommer att läggas ut samt
att du hittar alla övriga dokument och handlingar.

Rasklubbsträff
Svenska Brukshundklubben är specialklubb och har avelsansvar för ett tjugotal hundraser. Avelsarbetet strävar
mot att få fram friska och funktionsdugliga hundar. Inom Brukshundklubben ansvarar våra rasklubbar för
avelsarbetet med respektive brukshundras.
PP rasklubbsträffen

Exteriör:
Fler exteriördomare behövs. Det behövs en föryngring. Viktigt att exteriördomarna kan raserna Det kommer att
skickas ut en fråga till rasklubbarna: ”Vad vill ni ha för krav på domarna för just er ras? T.ex. ”De ska ha varit
med på exteriörbeskrivning.”
Rasklubbar tycker det är svårt att med kort varsel kunna komma med förslag på domare. Kanske denna fråga
kan få igång diskussionen på ett tidigare stadium.

TEMA exteriör:
Handlar om att få in minst 75 % av protokollen sedan 2009 per ras i Lathunden senast i år. När det är gjort skall
varje ras själva göra en utvärdering och skicka in till UGA. Under 2017 kommer UGA att ta fram en rapport för
alla bruksraser gällande deras exteriöra status, men hjälp av rasklubbarnas arbete med att få in alla protokollen
i Lathunden.
Idag är 0 – 20 % av hundarna exteriörbeskrivna.
John visade hur man kan lägga in protokollen i en excelfil som sen förs över till Lathunden. John påtalade att
det är risk att en exteriörbeskrivare skriver fel. I så fall går fel statistik in. Hur gör man då?
Hur ska man veta vad som är larmfunktion i rasen?
Exempel: Schnauzer/Pinscherklubben såg att hundarna blivit för klena. Man tog upp detta på en
domarkonferens och bad domarna kolla upp detta.
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Hälsoprogram
Statistik på vilka hälsoprogram som finns i raserna och hur många hundar undersöks. Viktigt att rasklubbarna
ser över sina hälsoprogram och motiverar varför man vill ha kvar hälsoprogrammen.



Boxer har önskan om att spondylos ska registreras.
I schäfer vill man ha känd ryggstatus för registrering.

Om vi arbetar gemensamt har vi större kraft i våra frågor.
RAS Rasspecifika avelsstrategier
Många av rasklubbarna är i färd med att skriva sina nya RAS.
Mål ska vara
 Specifika
 Mätbara
 Accepterade
 Realistiska
 Tidsbestämda
Viktigt att utvärdera RAS varje år t.ex. i samband med årsmötet. Rasen förändras och kan få nya problem. Nytt
RAS vart 5 e år
Rasklubbarna vill ha mer hjälp från SBK med detta. Ibland har man uppfödare som jobbar emot de principer
som finns i RAS. Hur gör man då? Diskuterades.
Verktyg: Grundkrav för registrering, för erhållande av championat, och för deltagande i brukshundklass.
Många rasklubbar har krav för att kunna rekommendera valpkullar på hemsidan.
Vi har korningsdiplom. Kanske skulle vi kunna ha höftledsdiplom till uppfödare som röntgar huvuddelen av
valparna i varje kull?
Boxer. Olika nivåer på uppfödare. Uppfödarregistret är uppdelat i tre olika grupper:
Uppfödare som uppfyller Boxerklubbens avelsmål, men har 80 % röntgad avkomma (HD + knä) och 60 % MH
mentalbeskriven avkomma, samt minst tre registrerade kullar.
Uppfödare som uppfyller Boxerklubbens avelsmål på 60 % röntgad avkomma (HD + knä) och 40 %
mentalbeskriven avkomma, samt har minst tre registrerade kullar. Uppfödare som uppfyller grundkraven för
deltagande i registret.
Beauceron: All statistik läggs ut på hemsidan.

Hälsoenkäter
Ett verktyg för att kartlägga rasens hälsa. Andra verktyg är statistik t.ex. Agria Breed profile. Svårt att få fram
statistik för de små raserna, men man brukar kunna få fram de fem vanligaste diagnoserna
SLU och SVA håller på att arbeta fram ett statistikprogram där alla diagnoser från olika veterinärer registreras i
realtid.
När få vi senaste Agriastatistiken?
Höftledsfelsbekämpningen. Gör det någon nytta?
Man ser att det skiljer mellan olika uppfödare. Viktigt att se på kullar och inte på individer.
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Kommunikation mellan Avel och Hälsa och rasklubbarna
Avel och hälsa har svårt att få in svar på våra frågor. Hur ska vi göra för att få det bättre?
Det har förekommit att vi fått svar som inte varit förankrade i rasen.
I fortsättningen vill vi ha styrelsebeslut på vad rasklubben tycker om viktiga saker.
Om det gäller viktiga svar så kommer vi skicka ut länk med frågor.
Viktigt att få in vem som är ansvarig för RAS, mental, exteriörbeskrivare. I varje ras.
Vad SBK kan hjälpa rasklubbarna med:
Ge länk till hundgenetikgruppen: http://hunddna.slu.se.
Skriv mer information till uppfödarna på vår hemsida. T.ex. länk till enkäten. RAS kan sättas på sidan för varje
hundras.

Förslag till avelsmålskonferensen
Bjud in forskare från SLU för att tala om genetiska sjukdomar hos Brukshundar. Gärna om atopi och hur man
skulle kunna lägga upp ett bekämpningsprogram.

Distriktsträff
PP Distriktsträff

SBK Tävling
Önskemål om att SBK Tävling blir ett bättre redskap för att förenkla administrationen. All data finns ju där,
känns som att det är dags att utnyttja systemet bättre.
Funktioner i SBK tävling:
Meddelande till rus ansvarig/ distrikt/rasklubb, när tävling ansökts om i SBK tävling.
Resultatlistan borde kunna fås ut i SBK tävling med kompletta namn på figuranter(ev. medlemsnummer ska
anges för att kunna identifieras).
Om nuvarande system fortsätter – om lokalklubb inte rapporterar in resultatlistor, trots påpekande ska inte
distrikt komma med hot/pekpinnar m.m. utan de ska lyfta frågan till Avel o Hälsa istället som har bättre
möjligheter att bistå och hjälpa distrikten i liknande frågor.
INTE skicka till figuranter om att de är avauktoriserade ifall ovanstående inte fungerar.
Vi behöver vara rädda om de få själar som vill figurera, testleda ute i skogen i timmar och inte låte dem drabbas
av arrangörens misstag.

Kommunikation
För att underlätta för de som skall skicka vidare info:

Dokument som går ut till distrikt, det ska finnas med SÄNDLISTA i hörnet om vilka som fått
information.
Hur gör vi med beskrivar-/domarrapporten?
Hur vet den beskrivare som kommer att banan är ok eller inte? (ev. pärm i klubbstugan).
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Man kom överens om att ovan rapport bara behöver skickas in vid behov. Mer info från Avels och hälsa
kommer att gå ut om detta.

Banor - genomgång
Banor ska för närvarande kvalitetssäkras en gång, återkommer med mer information.
Arrangörens ansvar att se till att rätt material finns på testbanorna Det kommer ut en kompletterande
beskrivning till granskarna. Till 2017 kommer alla banor att tilldelas ett nummer som SKA användas tillsammans
med arrangörskod vid inrapportering.
Distrikten och rasklubbarna skall få Excelfilen med MH/MT-banor för granskning.

Lördag – föreläsning med Jan Gyllensten
Jan Gyllensten höll en heldagföreläsning för deltagarna på konferensen plus några ytterligare deltagare som
anmält intresse att vara med.

FILM – Utbildningsfilm policy för hundhållning
Den gamla Dressyrpolicyn reviderades och blev klar under 2015. Den heter numer Policy för hundhållning.
Under 2016 har SBK tagit fram en film som på ett bra och tydligt sätt tar upp de olika delarna i Policyn. Sista på
lördagen efter Jan Gyllenstens föreläsning så visades filmen.
PP Film policy för hundhållning

Söndag - Redovisning från Avel och hälsa med utskottsgrupper
PP om utskottet avel och hälsa med utskottsgrupper
PP on UHP
Våra bruksraser har ofta för dålig kondition. UHP är ett prov där du får ett kvitto på om hunden är bra
grundtränad.

Arbetsgrupper
Arbetsgrupp Utbildningsplan och utbildningsmaterial för M1
På konferensen redovisades ett utkast till revidering av utbildningsplanen inom mental. Deltagarna satt i
grupper och diskuterade detta och vid en gemensam diskussion så samlades det in en hel del synpunkter.
Gruppen kommer att arbeta vidare med utbildningsplanen och under våren 2017 kommer ett förslag ut på
remiss till organisationen.
Centralt utbildningsmaterial
Det har tagits fram ett första utkast till ett centralt utbildningsmaterial för M1 som väldigt översiktligt visades
på konferensen. Även denna skall det arbetas vidare med och när ett förslag är framme så kommer även den ut
på remiss.
Inga PP bifogas då det som redovisade på konferensen bara var ett arbetsmaterial.
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Arbetsgrupp Marknad/info
Gunilla Andersson ingår i arbetsgruppen och har arbetat med att ta fram material för i första hand
marknadsföring av MH. I bifogad PP redovisas några exempel.
PP Marknadsföring inom avel och hälsa

Överenskommelse på konferensen:
Rasklubbarna skall skicka över bra bilder på sin ras till Gunilla så tar hon fram en A3 affisch MH som
marknadsför att gå MH, som rasklubbarna kan använda i sin monter på Stora Stockholm i december.
Miniannonser kan göra klara direkt och skickas ut till rasklubbarna så de kan hinna få med dem i sina
jultidningar.
Banners till hemsidor kommer också att skickas ut. Får användas på både lokalklubbars, rasklubbars samt
uppfödares hemsidor.
Kontakt till Gunilla Andersson: gunilla.andersson@consid.se
NYA FOLDRAR SKALL TAS FRAM:
1.
2.

Folder om UHP
Folder om MT2017

FOLDER TILL NYA HUNDÄGARE OM MENTALITET
Finns upptryckt på kansliet. Går att beställa från kansliet.

Arbetsgrupp MH historik och uppföljning
En arbetsgrupp håller på och dokumenterar MH:s historik och dokumentera de arbeten som är gjorda om MH
över åren. Därefter skall gruppen även göra en uppföljning av MH, se om vi kan finna bättre sätt att redovisa
MH på. Till sist ska gruppen ha ett underlag så att eventuella justeringar och kompletteringar kan göras inför
nästa regelperiod som startar 2022.
PP Ingrid Tapper och Bodo Bäckomo

Nya regelverk från 2017
PP nya regelverk 2017
Följande regelverk ingår:






UHP
Utställnings- och championatsreglerna (SKK:s regelverk)
MH
MT2017
MT2007

För de 3 mentala proven kommer handlingarna att delas in i följande
1.
2.
3.

Regler
Allmänna anvisningar
Utförandeanvisningar
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För UHP – inget nytt. Nu gäller att marknadsföra provet så att vi ökar antalet arrangörer och deltagare.
För Utställnings- och championatsregler – mer enhetliga krav mellan raserna.
För MH är det ”Känd mental status för avel” som är den stora nyheten.
För MT2007 inget annat förutom uppdelningen i ovan 3 dokument.
För MT2017 – helt nytt enligt det som beslutades på kongressen.
Mer information kommer om alla regelverken i slutet av året och då ligger de även på SBK:s hemsida.

Frågeställningar och saker att göra:
Gällande inmätning av hundar för bruksprov gällande hinderhöjder och apportvikter så önskar de rasklubbar
som berörs information om hur det ska gå till. Frågan skickas till Utskottet prov och tävling.
SBK Tävling – måste utveckla programmet så att vi använder redan inlagd information istället för som idag fylla
i blanketter och skicka in. Frågan anses vara oerhört viktig för mentalverksamheten. Man känner inte att SBK
prioriterar verksamheten.
MT2017 – man önskar en jämförelse mellan MT2007 och MT2017 för att kunna informera i distrikten.
UGM tar fram en sådan och skickar ut tillsammans med en kort Power Point.
Fil med mentalbanor skall skickas ut till distrikten för en sista kontroll.
MH-affischer till rasklubbarna till Stora Stockholm och My Dog hanteras av Gunilla Andersson, kontakt
gunilla.andersson@concid.se.
Infofolder om UHP, MV samt MT2017 skall tas fram inför nya året.
Kommunikation med avel och hälsa, vid utskick förtydliga vilka som får utskicket. Information som rör Russektorn kommer även att skickas ut till distriktens Rus-ansvarig, och inte bara till distriktsstyrelsen. Det ska
även stå att det ska skickas vidare till ansvariga i lokalklubbar. Deras adresser finns i medlem-online, så se till
att adressen finns registrerad på rätt person.
Gällande frågeställningar där svar önskas kommer avel och hälsa att använda sig av svarslänkar där de som får
frågan skall skriva in sina svar.
OBS!
Nu har Utställnings- och championatsreglerna för 2017 ligger nu på SKK:s hemsida.

Tack alla för ert deltagande på årets RASRUS-konferens!
/Utskottet avel och hälsa

