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Hej
Svenska Briardklubbens styrelse beslutade att lägga våran faktatidning,
Briardspecial, på is då ingen/inga hade tid att avsätta för denna. Helt riktigt beslut
men naturligtvis inte bra. Inte alls bra då vi översvämmas av information från SBK
och SKK och behöver få ut en del av detta till er.
För er som inte tidigare stiftat bekantskap med Briardspecial vill jag berätta att tidningen från
början var menad/ämnad för våra uppfödare, förtroendevalda i styrelsen och i övriga
sektorer. Tidningen kunde bl a innehålla:
* nyheter
* minnesanteckningar från konferenser
* registrerade kullar
* information om sjukdomar
* HD och MH-statisktik/resultat
* utställningskritik
* resultat av exteriör- och unghundsbeskrivningar
* m.m
Allt som var utrymmeskrävande och inte fick plats i Briard-Aktuellt eller sådan information
som den gemene Briard- och Picard-ägaren kanske inte nödvändigtvis skulle va road av att
läsa.
Våran dåvarande Avelssektor (Britt-Marie Eriksson och Pia Lundin) var ”mammor till denna
baby”. Dom skötte den och såg till att den fick näring och växte och Briardspecial blev en
tidning som även andra än våra uppfödare ville ta del av. Ingela Holm anslöt sig till
Avelssektorn lite senare. Dom sista åren bidrog jag själv med en hel del material liksom
Katarina Ränssi som hjälpte till att skriva ut utställningskritik samt gjorda exteriör- och
unghundsbeskrivningar
Det tar naturligtvis tid att sammanställa en sådan tidning. Nämnas kan att den gavs ut 4 ggr
om året.
Briardspecial har som sagt legat på is men vi är flera som vill att den ska forsätta leva. Efter
diskussioner fram och tillbaka med styrelsen har vi beslutat att den ska ges ut men inte i
pappersform utan som en tidning on-line. En nättidning kan alla ta del av. Vilket är bra. I
snabb följd kommer nu nummer 1, 2, 3 och 4 2012. Dessa nummer kommer mestadels att
innehålla kritik från årets utställningar men också information om kommande aktiviteter 2013.
Passar på att önska er alla en God Jul och Gott Nytt År!
Viktoria Arehult
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Minnesanteckningar RAS/RUS-konferensen 2012
Presentationerna från konferensen finns med som bilaga till minnesanteckningarna. Följande anteckningar är för
att koppla lite text till den information som finns i presentationerna.

Inledning
Konferensen inleddes med att Maritha Östlund-Holmsten presenterade utskottet Avel och Hälsa och något av det
arbete som utskottet har genomfört och vad som kommer framöver.
Maritha pratade också om avelsansvaret som är delegerat från SKK till specialklubben SBK som i sin tur
delegerar och litar till rasklubbarnas kunskap och ambitioner. För mer fullständig redovisning av utskottets
verksamhet hänvisas till verksamhetsberättelsen.

Rasdata i Lathunden Maria Dahlberg
Programmet Lathunden är ett utmärkt verktyg för uppföljning och analyser av avelsverksamheten och
provverksamheten för våra raser. Maria Dahlberg presenterade idag de funktioner som finns under knappen MHanalys. Materialet går att analysera på längden och tvären och det är ofta bara fantasin hos den som sitter bakom
tangentbordet som sätter gränserna. Det är också väldigt lätt att med programmets hjälp få fram statistik över
HD-frekvenser man kan också lika lätt göra analyser över kennlars resultat eller resultat efter avelsdjur. Analyser
ur Lathunden är ett mycket bra sätt att presentera fakta och ger en möjlighet att avdramatisera osanna rykten som
kan komma i cirkulation.
Maria fortsatte att visa ett antal MH-spindlar och vad man skall tänka på när man tittar på dessa. Det som är
viktigt att komma ihåg när man läser en spindel är vad tvärstrecken representerar. Defaultläget är att om det står
en etta så är det jämförelse av en ras mot medelvärdet (den gröna ringen) hos alla brukshundsraser, står det en
tvåa så är det jämförelse av en grupp av hundar mot rasens medelvärde och för en trea så är det en MH-spindel
för en enskild hund jämfört med rasens medelvärde. Man kan ställa om en parameter i Lathunden för att jämföra
mot antingen bruksmedelvärdet, rasmedelvärdet eller om det finns en framtagen rasprofil för rasen.
Man kan lätt se kopplingar mellan hur avelsdjurens MH-spindlar ser ut och var utfallet i en kull blir. Om man i
utbildningssyfte sprider denna kunskap så finns det bra möjligheter för uppfödarna att ha ytterligare ett verktyg
för att välja täckhund till sin tik.
En jämförelse på hur MH-spindeln ser ut för de hundar som blev godkända på det gamla mentaltestet och en
spindel för de hundar som är godkända på det nya mentaltestet är mycket lika. Man kan säga att även fast man
omarbetat mentaltestet mycket så krävs i princip samma egenskaper hos hunden för att bli godkända.
Presentationen har bara skrapat lite på ytan för de möjligheter som finns i Lathunden. Möjligheterna är i stort sett
oändliga. Alla rasklubbar har fått en nyttjandelicens och får rasdata fyra gånger per år att användas för analys,
uppföljning och utvärdering av klubbens avelsarbete och de rasspecifika avelsstrategierna, men det finns
möjlighet för att vem som helst att köpa en licens av Genetica och rasdata från SKK för att göra egna analyser.

Västra distriktets arbetssätt med mentalverksamheten Owe Andersson
Owe Andersson är sammankallande i den grupp som ansvarar för mentalverksamheten i Västra distriktet. De
kommer alla från samma klubb för att ha nära till varandra. Det första de tog tag i var administrationen.
Informationen skall vara lättåtkomlig och enkel och förstå. Gruppen jobbar mycket med uppföljning och
rapportering från arrangörerna. Kunskapen hos arrangörerna om vad som skall anmälas och skickas in är inte
fullständig. Målet är att få hög kvalité på banor och funktionärer då blir följden också att arrangemangen blir bra.
Ett problem är att ha uppdaterade funktionärslistor från lokalklubbarna men rasklubbarna kan vara ett större
problem.
Owe Andersson visade hur information finns tillgänglig på Västra distriktets hemsida och hur man uppdaterar
funktionärsregistret. Ett problem är om funktionärerna finns med på listan men bara är aktiva på arrangemang i
andra distrikt, därför av det av stor vikt att ett fungerande centralt register kommer till stånd.
För att få en fungerande verksamhet från lokal nivå och uppåt krävs engagemang och förståelse på alla nivåer.
Det kan initialt komma att innebära mycket jobb men betalar sig i slutändan. Förutom centrala konferenser så
arrangeras även regionala konferenser i distriktet som ett led i att kvalitetssäkra verksamheten.
Owe nämnde lite kort också de planer som finns på en förändrad utbildningsgång för mentalfunktionärer. Bland
annat så skall man övergå till en kategori figuranter som skall kunna verka på såväl MH och MT på alla delar.
Det finns olika sätt att hantera informationsflödet, dels kan det vara av uppsökande art där klubbar, distrikt och
funktionärer själv söker information eller av tilldelande art där information skickas ut från centralt håll. När det
gäller regelverk så är målsättningen att ny information skall läggas ut den första april och sedan i slutet på året
för att synliggöra eventuella förändringar i bestämmelser, anvisningar och regelverk.

Utskottsgruppen mental (UGM) Ann Olsson
Ann Olsson presenterade det arbete som UGM genomfört under året och planer framöver. Det har varit ett flertal
centrala konferenser men personerna i UGM kommer mycket gärna ut på distriktens konferenser och möten för
att informera och diskutera. Gruppen producerar många dokument som skall vara till hjälp för klubbar och
arrangörer. Det kan handla om anvisningar men också hjälpdokument för hur man hanterar situationer som har
blivit fel. Det finns också broschyrer för de olika testerna/beskrivningarna.
Ann presenterade kort vad som gäller avseende låsningen för de olika regelverken och de förändringar som
införts för MH och MT. Den första delen som kanske är mest omarbetad är de allmänna bestämmelserna som
skall vara lika för alla prov och tävlingar och dessa styrs av SKK.
En kortare presentation av det nya mentalbeskrivning valp (MV) företogs och Ann informerade om att i
framtiden så finns förhoppningar om att detta skall vara en del i hundens mentala ”teststege”, MV, MH och MT.
Framförallt skall det vara en hjälp för uppfödarna att kunna placera rätt valp till rätt köpare.
Nästa mentaltestdomarutbildning kommer att vara 13-14 september 2014. Det har varit en central konferens i år
och kommer också att vara en central konferens 20-21 april 2013. För närvarande finns ingen
mentalbeskrivarutbildning planerad, men finns ett akut behov hos något distrikt så kan man ansöka på vanligt
sätt om att få hålla en utbildning.

Uthållighetsprov (UHP) Mikael Cordéus
Mikael Cordéus informerade om den nya provformen UHP som infördes från 2012-01-01, vilken ska vara en del
i den kommande Körungen. Det är ett uthållighetsprov som är ett funktionsprov för hundens kondition. Provet
utförs som ett cykelprov och man ska inte förringa den ytterligare informationen som man kan se vid
provtillfället. Det är inte bara konditionen man testar utan också vissa mentala tendenser när hunden är trött
kommer till uttryck, man ser också hur bra hunden håller i tassar och kropp.
Det finns anslaget på SBK:s hemsida vilka prov som är anmälda, än så länge är provet så nytt så det finns inte
med i SBK Tävling. Det finns i dagsläget 22 domare i Sverige och 26 provledare. Provet registreras officiellt och
öppet för samtliga bruksraser.

Uppfostran, mentalitet, dressyr Stefan Björkman
Hunden Alvar med hjälp av husse Stefan Björkman öppnade punkten med att inbjuda till ett samtal om
uppfostran, dressyr och mentalitet. Stefan har haft hund i princip i hela sitt liv och frågor om det som är upptaget
i rubriken ligger honom mycket varmt om hjärtat. Han är rätt så övertygad om att hunden upplever känslor och
han reagerar också mycket över att så många människor inte bryr sig om hundens känslor och funktioner.
Ofta så talar man inte så mycket om vikten av en god första tid för valparna och hur viktigt det är att man har en
tik som verkligen är en god fostrare och en bra mamma. Man kanske också måste ha insikten nog att stänga en
tiklinje där tiken inte tar hand om sina valpar och lär dem hur man passar in och rättar in sig i ledet. En hund som
inte har fått den goda starten har inte fått lärt sig språket och det ligger hunden till last resten av livet.
En hund som inte får den här fostran från början kommer lätt i konflikt med ägaren i många situationer där också
hunden ofta avgår med segern. Om en uppfödare inte låter tiken göra sitt jobb så kan man förstöra en valpkull.
Före tre veckors ålder så bör kullen ha lugn och ro, de följande två veckorna kan de flytta till ett utrymme t.ex.
köket, där det rör sig mer och händer saker men därmed inte sagt att hela kvarteret skall komma på besök. Valpar
behöver också en berikad miljö så en seriös uppfödare bör ge valparna en berikad miljö från fem veckor till dess
valpen flyttar vid åtta veckor. Vad är då en berikad miljö? Det finns många som har bra idéer och bra exempel.
En berikad miljö är att ge möjlighet för valpen att upptäcka och utforska nya saker. Det kan vara ett utrymme
med olika underlag, bollar, tunnlar, snoddar eller liknande men också lådor, gropar eller saker att gömma sig i.
Djurparker är goda exempel på att ge djuren en berikad miljö. De följande fem till sex veckorna i valpens liv är
ägarens ansvar att forma hunden till en trygg stabil hund. Mellan sex och tolv månader kan man räkna med att
man någon gångprövar sin position antingen mot ägaren eller mot en annan hund.
Mentalitet hos hunden speglar också dess personlighet och personligheten kan ses som ett karaktärsdrag hos
raserna.

Skilj på dressyr och fostran
Dressyr handlar nästan till uteslutande del om teknik och hantverk. Där målsättningen är att lära hunden konster
och moment inför tävling.
Fostran kan symboliseras av en vågskål där hundens intressen finn i den ena skålen och hundägarens i den andra.
Uppfostran skall föregångsman där hunden skall kunna känna sig trygg. Det får aldrig handla om att man skall
tvinga hunden, det handlar om ett gott ledarskap.
Vi måste som organisation (SBK) och uppfödare ha ett delat ansvar för att nå ut med informationen och förvalta
kunskapen så att vi kan ge hundägarna rätt verktyg för att få ett bra vardagsliv med sin hund.

Det finns brister hos våra instruktörer där man kanske för snabbt går in i tankarna med teknik och hantverk för
att lösa konflikter som skall lösas med fostran. En hund som ha en stark utvecklad dominans kan inte pendla
tillbaka i vågskålen med dressyrtekniker. Det bör lösas med tydligt ledarskap där hunden inte skall behöva tvivla
på att det är föraren/ägaren som har initiativet. Kunskapen om hur man agerar och lär ut och hur man
förhoppningsvis fortsätter tikens och uppfödarens goda fostran är nog en bristvara i dagens instruktörs- och
lärarutbildningar inom SBK.

Hur använder vi våra avelsutvärderingsverktyg i praktiken? Inga-Lill Larsson
Programpunkten föredrogs av Inga-Lill Larsson. Hennes uppfattning är att hundarna med ”problem” kommer i
lägre ålder till klubbarna idag än för ett tiotal år sedan. Nu är åldern nere på sex – åtta månader mot tidigare
sexton – arton månader. Hon tycker sig även se tendenser till andra beteenden, överdrivna sådana, i
testsituationer nu mot tidigare. Våra raser för i tid till annan ett ganska utsatt liv där det förespråkas rasförbud
och vissa bostadsbolag har även infört hundförbud. Det finns plikt att anmäla oacceptabelt beteende och den icke
hundägande delen av befolkningen har en tendens att höja röster för att hundarna skall dresseras när man
egentligen menar att de skall fostras.
Det förekommer beteenden som kan klassas som problembeteenden; överdrivet hoppande, ängslan/rädsla, svårt
att avreagera, koncentrationssvårigheter m.m.

Varför har det blivit så här?
Jo, kanske för att men vill försöka rätta in raserna efter en mall som liknar de som är populära för tillfället, för ett
tiotal år sedan var det border collie sedan har det blivit malinois. Man ska ställa sig fråga om alla raser passar att
vara border collie eller malinois.
I vår verksamhet vad gäller utbildning på lokalklubbar har vi ansvar för att alla raser skall beredas tillträde men
när det gäller våra egna bruksraser har vi även ett avels- och uppfödaransvar.

Hur presenteras våra brukshundar på nätet?
Av alla bilder så är cirka 80 % utställningsbilder, valpbilder är det 15 % och hundar i aktivitet står endast för
cirka 5 % och av dessa är det mest hundar i lek.
Vi har många prov som testar våra hundars förmåga och det tidigare presenterade uthållighetsprovet är det
nyaste. Det är också på gång ett funktionsprov där man tittar såväl på anlag för funktion men även ett miljöprov.
Det är ett problem där att hitta bra lokaler för att genomföra miljödelen.

Arv och avel
Var står vi idag och vart vill vi och vilken väg skall vi välja för att komma dit. Vi återkommer till användandet
av Lathunden för att ta ut statistik. Det är viktigt att sätta delmål i avelsstrategierna. Det finns också många
uppfödare som står utanför specialklubben och som behöver bjudas in på ett positivt sätt för att de också skall ta
del av informationen och jobba tillsammans mot ett bra mål. Är våra uppfödare tillräckligt motiverade för att
följa RAS? Det ledsamma svaret är nog att det för många klubbar inte är några glada siffror men det finns också
klubbar som har gott resultat och det kan vi ta lärdom av.

Idealprofiler för raserna
Rasklubbarna har för flera år sedan satt upp idealprofiler för att jämföras mot populationens utfall vid MHbeskrivningar. Detta är något som man måste jobba med hela tiden, med ökad kunskap och tillgång till
information bör man nog se över sina profiler och eventuellt omarbeta dem. Många gånger kan det nog vara
bättre att visa jämförelser mot idealprofil kontra alla beskrivna i rasen.

SBK:s etiska policy Barbro Olsson
Det är viktigt att komma ihåg att vi talar om en policy inte regler. En policy skall ge vägledande
rekommendationer och riktlinjer för vad som är det rätta och hur vi bör bete oss och är i sig inte tvingande. En
policy har kommit till för att kollektivet inte alltid gjort rätt och riktigt. Med kollektivet menas att vi får ta ansvar
för hela organisationen. Det vet vi väl alla att så gott som alla sköter sig alldeles utmärkt och har koll på
regelverk. Men det räcker med att en av våra kamrater gör fel, titta bara på mediadebatten om invandrargrupper
eller debatten om farliga hundar med rasförbud m.m.
Sunt förnuft följer den kulturella läggningen och vi har väl kanske någon gång läst i tidningarna om problem
som kan bli på internationella plan vid företagsaffärer när bägge parter diskuterar utifrån sin tanke om sunt
förnuft och det skiljer sig otroligt åt. Detsamma kanske också finns i vårt långa land, i alla fall utifrån
diskussioner om förutsättningar. Finns det positiv korrelation mellan antal starter och antal domare/TL i vårt
lands olika delar?

Det ej helt solklara är det som blir svårt. Smörgåsnissen för dagen kan ha mer ”inside information” än en del av
figuranterna. Vi måste komma ihåg att vi ska uppträda som förebilder, ju längre upp på ”stegen” vi klättrar desto
mer igenkända blir vi. Det kan te sig enkelt och avslappnande att vara verandadomare men hur trovärdig blir
man då sen när man är ute i skarpt läge?
SBK arrangerar centrala och regionala konferenser där det diskuteras bedömningssituationer och där det är
oundvikligt att vi lär känna varandra rätt så bra. Att frånta dessa funktionärer möjligheten att visa sina hundar på
prov eller tävling för att risken finns att någon kompisbedöms är ju orimlig. Vi måste lita till folks intellektuella
integritet.
Ulf Uddman kommer att fördjupa sig om handlande och uppträdande.
Vad som diskuterats och tagits beslut på i utskottet kan ses i följande protokollsutdrag.
i) Videoupptagningar Förfrågan har kommit från resursgruppen angående vår syn på filmning av testsituationer
vid mentalbeskrivningar och mentaltester. Detta kan vara ett problem då det läggs ut filmer publikt i situationer
där hundägaren inte vill vara med på film. Utskottet beslutar uttala att filma egen hund/uppfödning är i sin
ordning. Däremot har mentalbeskrivare och mentaldomare alltid rätt att avböja att deras redovisning filmas vilket
bör respekteras. ii) Uttalande om avelsvärde och avelsresultat Utskottet diskuterade hur funktionärer vid MH
och MT ska förhålla sig då hundägare/uppfödare vill ha svar på kullens avelsvärde eller hunden vara eller icke
vara i samhället. Detta är ett svårt område och att diskutera avelsvärde är ej lämpligt då det handlar om så
mycket mer än det som skett på banan den dagen. Om det gäller hundar som visar ett aggressivt beteende så kan
frågan komma i ett annat läge. Generellt bör funktionärer vid MH och MT aldrig uttala sig om vare sig
avelsvärde eller avelsresultat då detta kan komma att användas som ett ”facit”.
Det viktiga för vår verksamhet är att vi skall kunna lita på att vi blir rättvist bedömda och att det resultat som
registreras är det rätta.

Etik och moral, oacceptabelt beteende hos människan
Programpunkten föredrogs av Ulf Uddman och innebörden baserar sig på SKK:s interna juridiska regelverk.
Moral och etik är nog till mångt och mycket en personlig upplevelse och vad en människa tycker appellerar inte
på en annan.
Huvudregeln för vår verksamhet är att det mesta löses genom samtal, diskussion och överenskommelser, men
ibland kommer man till situationer där man måste åberopa lite ”hårdare tag”. Till detta finns det då ett ramverk
som består av stadgar, grundregler, andra regelverk samt etiska regelverk. När det inte kan lösas med samtal eller
regelverk så finns det andra sätt och det kan vara icke beviljad ansvarsfrihet, anmälan till disciplinnämnden,
anmälan till CS eller anmälan till specialklubbsstyrelse. Normal hanteringstid för DN är 6 månader men i och
med att alla skall ha rätt att yttra sig så finns det ärenden som varit med i upp till 1,5 år. Ofta delikata frågor då vi
i Sverige och har yttrandefrihet och tryckfrihetsförordningen inskrivet i grundlagen. Kanske inte alltid är en
rättighet att vara medlem.
Man kan normalt inte anmäla anonymt men möjligheten finns då att gå via centralstyrelsen och då blir det CS
som är anmälare. Det kan vara vid tillfällen då det finns en uttalad hotbild.
Vid anmälan om oacceptabelt beteende är tyvärr brukshundar något överrepresenterade samt händelser som
uppträtt vid något av SBK:s arrangerade prov. Av dessa som anmäls så är det ungefär hälften som inte föranleder
någon åtgärd, det var en olycka. Den andra hälften testas och där finns det då olika åtgärder många konstateras
bara var en engångshändelse, andra får avstängning under en tid med uppmaning om träning en del permanent
avstängning och i vissa enstaka fall rekommendation om avlivning. De fall där man förordar permanent
avstängning är dock relativt få och ofta är det så att hundägaren redan tagit beslutet att inte ha hunden kvar.
Det finns olika möjligheter att överklaga beslut beroende på vilken nivå beslutet är taget. Redovisning av dessa
steg återfinns i den bifogade presentationen. Detsamma gäller för de olika disciplinära åtgärderna.

Tillträdesförbud
Bakgrunden till denna nya regel kommer ifrån två motioner till förra kennelfullmäktige vilka handlar dels om
långa handläggningstider och den andra handlade om medlemskap för att visa hund på utställning. Det kan
handla om situationer där man betett sig oaktsamt på aktiviteter och arrangemang, hundar i varma bilar,
acceptabelt beteende.
Ulf Uddman tillsammans med en CS-ledamot har fått mandat att bestämma om avstängning inom en månad
d.v.s. nerkortad handläggningstid. När beslut fattas kommer det att var kanske ingen åtgärd eller avstängning på
6 månader och kommer att gälla för alla officiella arrangemang även klubbaktiviteter. Om det missbrukas
kommer det att anmälas som ett brott mot stadgarna. Det kommer bara att meddelas till den som det berör samt
ansvarig specialklubbsstyrelse, och där hanteras vidare. Denna regel gäller från 1 januari 2012 vilket är det
datum därifrån det är inskrivet i stadgarna. Än så länge har det inte kommit något fall men när tävlingssäsongen
kommer igång på allvar så kommer det troligtvis att öka och framförallt till sommaren när värmen kommer. Det
kan komma att finnas fall där en anmälan frias i DN men personen kan tilldelas tillträdesförbud av CS. Denna
nya regel har en prövotid om två år för att sedan utvärderas.

Att arrangera MH och MT för uppfödare Maritha Östlund-Holmsten
SBK:s distrikt, lokalklubbar eller rasklubbar kan arrangera MH och MT. De kan ha allmänna/öppna
arrangemang eller fullbokade för uppfödare. Det finns olika prioriteringsordningar som gäller beroende på vem
som är arrangör och det finns angivet i regelverket.
Det förekommer oklarheter om vad som gäller när uppfödare vill ha ett så kallat uppfödar-MH eller uppfödarMT. Det är viktigt att komma ihåg att en uppfödare aldrig kan vara arrangör. Däremot kan en uppfödare ”köpa”
ett arrangemang av en lokalklubb eller be rasklubben om ett arrangemang. Om det handlar om ett fullbokat MH
för en uppfödare så kan det anmälas en vecka före men kom ihåg att detta är i undantagsfall. Arrangemangen
skall i normalläget anmälas i god tid.
Lista med arrangörskoder kommer med från SBK-shopen när man beställer protokoll. Det kan vara bra att känna
till nu när rasklubbar med distrikt och lokalklubbar har fått egna arrangörskoder för att kunna rapportera in till
SBK-tävling. Det kommer att distribueras en handledning om hur man kan/ska förfara när man skall arrangera
ett MH åt en uppfödare.

Inrapportering av MH och MT Barbro Olsson
Ett arbete har pågått ett tag om hur man skall kunna införa elektronisk inrapportering av MH och på sikt MT. Det
har landat i att inrapporteringen kommer att bli via SBK Tävling och SBK Prov, precis som våra andra prov- och
tävlingsformer. Arbetet har kommit ganska långt och under sommaren/tidig höst kan det komma igång en panel
som får testa förfaringssättet innan vi går ut i skarpt läge. Instruktioner bifogas om hur man sköter hanteringen i
SBK-tävling vad gäller anmälning av kommande arrangemang. Tills vidare

Frågestund
Vad kostar det att hyra en lokalklubb för MH- och MT-arrangemang och vad är en rimlig kostnad?
Det varierar över landet Gävle BK tar 600:- och Örebro BK tar 300:-. Utskottet skall skicka ut en enkät till alla
distrikt och lokalklubbar om vad deras prislista är när rasklubbar vill hyra in sig på en lokalklubb oavsett om det
gäller mentalarrangemang, utställning, uppfödarträffar, eller liknande.
Skrivning i prioritetsordningen när det gäller oregistrerad hund. Slipper man betala
stambokföringsavgift för dessa hundar?
Ja.

Exteriör Bo Wiberg
Det här kan kännas som upprepning på många sätt men det byts ansvariga personer i våra klubbar och det är en
viktig verksamhet. SBK är den största specialklubben med många genomförda utställningar per år.
En utställning eller exteriörbedömning handlar inte bara om att vinna rosetter utan det är också i botten en
avelsutvärdering, avkommebedömning.
Det är också viktigt med ordning och reda i samband med ansökan om utställning och sedan själva
genomförandet. Vi konkurrerar med SKK:s länsklubbar men också till viss del sinsemellan
rasklubbarlokalklubbar. Det finns även här en prioriteringsordning att följa där SKK:s utställningar har företräde,
sedan rasklubbar och sist lokalklubbarna. Det är också viktigt att man följer de anvisningar som finns för
inofficiella utställningar.
Från och med nästa år skall även den certifierade utställningsarrangören (CUA) stå med i katalogen. Det är bra
om klubbar och distrikt inventerar sitt behov av dessa personer för att se om det finns behov för utbildning av
fler CUA inom våra led.
Särskilda rasspecifika domaranvisningar, SRD, gäller för tre av våra raser, collie, tysk schäferhund samt boxer.
Information från de SRD-rapporter som skrivs skall utvärderas varje år tillsammans med kritiker som kommit in
från utställningar och sammanställas för att skickas in till SKK. Barbro Olsson är kontaktperson gentemot
berörda klubbar och mot SKK
Exteriörbeskrivningar kan utföras på hundar från 18 månader och får ske utan förhandsanmälan i samband med
mentaltester och SBK utställningar. Vid beskrivningar i samband med rasklubbsträffar anmäls arrangemanget till
SBK kansli. En utbildning är på gång och har föregåtts av en kortare anatomiutbildning för att deltagarna skall
ha en bättre grund att utgå ifrån när utbildningen startar.
Exteriördomarkonferenser 2012 och 2013 kommer att hållas för våra raser.
Bo Wiberg avslutade med att informera om den djurskyddsutredning som är på väg att slutföras. Ett betänkande
är skrivet och det är ute på remiss. Det finns en hel del i detta betänkande som rör oss men riktigt hur är svårt att
säga innan utredningen är slutrapporterad.

Utställningsresultat och respektive hunds kritik 1/1-31/3 2012
2012-01-07
My Dog 2012, Göteborg Internationell utställning
Domare: Zilli Orietta
SE45919/2011, Amilours Jagr, hane, svart
6 months. Good colour/coat quality. Beautiful head. Correct bite. Good prop. skull – muzzle. Good
ears/neck. Good construction for age. Moderate angul. Good movement. Promising
VKL:2, HP
S40572/2011, Black Regal Prinz Argai Diesel, hane, fawn
7 months. Good coat. Typical head. Good skull, muzzle. Correct bite. Good ears, neck. Good. prop. of
body. Good topline. Good feet, tail. Moderate angulated. Light irregular moment. Promising
VKL: 1, HP
SE45921/2011, Amilours Liv, tik, svart
6 months. Good coat, typical head. Good skull, muzzle. Correct bite. Good neck. Good prop. of body,
topline. Moderate angul. Good feet, tail. Good movement. Promising
VKL: 1, HP Best puppy
SE40563/2011, Black regal Prinzess First Arrival, tik, fawn
7 months. Good colour, coat. Muzzle is not finished. Good skull, bite, ears, neck. Good prop. of body,
topline. Good angul, feet and tail. Good movement. Promising
VKL:3, HP
SE35894/2011, Trésor De Brie Mea Noir MG, tik, svart
6 months. Good colour/coat. Typical head. Dark eyes. Good muzzle, neck. Topline should be more
solid. Good development of chest. Moderate angulated. Good feet, tail. Good movement. Promising
VKL: 4, HP
SE35891/2011, Trésor De Brie Mizz La Motte Noir MG, tik, svart
8 months. Fem. Good colour, typical head. Good muzzle, ears, neck. Prop. of body. Topline should be
more solid. Moderate angul. Good feet and tail. Light irregular movements. Promising
VKL: 2, HP
SE52524/2011, D-Mol-Ition Bar-Bar Beskydy, hane, fawn
9 months. Nice colour, coat. Typical head. Good skull, muzzle.Dark eyes. Good ears, neck. Good
prop. of body. Moderate angul. Good feet, tail. Good movement
JUNKL:Excellent, JUNKK:1, CK
S15525/2007, Isfolket’s Will Power, hane, svart
5 years. Good quality coat. Good skull, muzzle, neck, prop. of body, topline. Moderate angulated.
Good feet, tail. Good movement
B/J KL: Excellent, B/J KK: 1, CK, BHKL: 4, CERT
S34630/2008, Chêne Colline’s Bazic Buick, hane, fawn
3 ½ years old. Good coat quality. Typical head. Dark eyes.
Good muzzle, ears, neck, prop. of body, topline. Moderate angulated.
Good feet, tail. Good movement
ÖKL: Excellent, ÖKK: 3, CK
S56763/2009, Chêne Colline’s Dissmissed Devil, hane, svart
28 months. Good coat. Typical head. Good skull, muzzle, neck,
bones, topline, angulation, feet and tail. Good development of chest.
Free mover
ÖKL: Excellent, ÖKK: 1, CK, BHKL: 1, CACIB Bekr. BIR

S15871/2005, Goblinwalley Turn Me Loose, hane, svart
7 years. Good coat. Typical head, dark eyes. Good bite, muzzle,
ears body prop. Good condition for age. Good angul. feet and tail.
Good movement.
ÖKL: Excellent, ÖKK: 2, CK, BHKL: 3
S50289/2006, Goblinwalley Raw Power, hane, svart
5 years. Good coat, bone. typical head. Good ears, neck, prop.
of body, angul. feet and tail. Free mover whit action
CHKL: Excellent, CHKL: 1, CK, BHKL: 2, R-CACIB
SE12772/2011, Berger La Motte’s Gloria The Goblin, tik, fawn
1 year. fem. Good coat. Typical head. Correct bite. Good ears,
neck, construction, topline. Free mover
JUNKL: Excellent, JUNKK: 1, CK, BTKL: 4
S51294/2009, Berger La Motte’s Magica Czarna, tik, svart
2 ½ years. Good coat. fem. Typical head. Correct bite. Good ears, neck, body prop. angul. feet and
tail. Free movement
ÖKL: Excellent, ÖKK: 2, CK, BTKL: 2, R-CACIB
S51295/2009, Berger La Motte’s Velvet Czarna, tik, svart
2 ½ years. Fem. Good coat. typical head. Correct bite. Good muzzle, neck, prop. of body, angulation,
feet and tail. Free mover
ÖKL: Excellent, ÖKK: 1, CK, BTKL: 1, CACIB Bekr, BIM
S43557/2009, Cartier Monzerat Tamara, tik, svart
2 ½ years. Fem. Typ. head. Good muzzle. Correct bite. Good neck, prop. of body. + Topline,
moderate angulated. Good mover
ÖKL: Excellent, ÖKK: 3, CK, BTKL: 3
S60782/2009, Trésor De Brie Kita Noir MG, tik, svart
2 year, 3 month. Fem. Good coat, typical head. Good skull, neck. Topline should be more solid.
Moderate angul. Good feet, tail. Good movement
ÖKL: Excellent, ÖKK: 4, CK

2012-01-08
My Dog 2012, Göteborg Internationell utställning
Domare: Maritha Holmsten-stlund
SE45919/2011, Amilours Jagr, hane, svart
Deltager ej
S40572/2011, Black Regal Prinz Argai Diesel, hane, fawn
7 mån. Stor. Utmärkta proportioner.Välformat maskulint huvud. Välformade ögon. Bra hals. Rygg ok.
Välutveckl. förbröst o bröstkorg för åldern. Bra benstomme. Goda vinklar o rörelser. Svans av tillräcklig
längd. Sporrar ok. Ung päls av bra kvalité.
VKL: 1, HP Bästa valp
SE40563/2011, Black regal Prinzess First Arrival, tik, fawn
7 mån. Tik av bra storlek. Goda proportioner.Huvud skulle ha bättre// och mer volym I nosparti. Bra
bett. Välansatta öron. En valp med goda framtidsutsikter med bra benstomme, vinklar o rörelser.
Aning brant kors. Sporrar ok. Aning mjuk i päls
VKL: 1, HP
SE35892/2011, Trésor De Brie Meija Noir MG, tik, svart
8 ½ mån. Nätt tik. Aningen kort. Feminint huvud. Goda proportioner. Välansatta öron. Bra bett.
Välform. ögon. Aning kort hals. Ngt. brant ö-arm ger kort framsteg. Behöver utvecklas i förbröst och få
mer djup i kroppen. Goda vinklar bak. Svans av bra längd med antydan till krok. Sporrar och päls ok.
VKL: 3, HP

SE35891/2011, Trésor De Brie Mizz La Motte Noir MG, tik, svart
8 mån. Feminin. Bra proportioner. Tilltalande huvud, bra längd. Bra nosparti o öron. Bra bett, hals o
skuldra. Ngt. låg över manke. Tillräckl. utveckl. för åldern med bra benstomme och goda vinklar. Står o
går aning tåvid. Svans av tillräcklig längd. Sporrar ok. Tillräckl. sträv päls som skulle vara svartare.
VKL: 2, HP
SE52524/2011, D-Mol-Ition Bar-Bar Beskydy, hane, fawn
9 mån. Stor. Goda proportioner. Maskulint välformat huvud med typiskt uttryck. Välplac. öron som ger
bra bredd åt huvud. Bra bett, Utmärkt pigment. Vacker hals skuldra. Bra rygglinje. Tillräckl. förbröst
bröstkorg o djup. Behöver breddas i fronten. Står aning tåvid. Svansen önskas en tanke längre. Rör
sig med långt eff. steg. Päls ok
JUNKL: excellent, JUNKK: 1
S15525/2007, Isfolket’s Will Power, hane, svart
5 år. Bra storlek o proportioner. Idag inte I bästa pals. Aning kort huvud där nosparti skulle vara mer
utfyllt. Bett ok. Bra pigment. Ngt small skalle men välplac. öron ger bredd. Kort hals. Önskar mer
utfylld i förbröst och bredare i fronten. Aning brant ö-arm. Rör sig kort fram. Bra bak. Sporrar ok. Svans
tillräcklig längd med bra krok. Tillräcklig svärta
B/J KL: Very good, B/J KK: 1
S34630/2008, Chêne Colline’s Bazic Buick, hane, fawn
3 ½ år. Rejäl kille. Mkt Volym. Utm. prop. Maskulint välformat huvud. Mellanbruna ögon. Välplac. o
välburna öron. Bra bett o tänder. Bra hals o manke. Tappar ryggen I stående men är bra I rörelse. Bra
kors. Välut bra benstomme, vinklar o rörelser. Kort svans, krok sporrar ok. Bra päls.
ÖKL: Excellent, ÖKK: 1, CK, BHKL: 2, R-CACIB
S56763/2009, Chêne Colline’s Dissmissed Devil, hane, svart
Medelstor 2 år 4 mån. Goda proportioner. Maskulint huvud av tillräckl. längd. Mellanbruna ögon. bra
storlek. Välform. nosparti. Bra rygg o kors. Välmark. manke. Behöver utveckl. i förbröst o få mer bredd
i front. Välvinklad. Rör sig väl. Bra sporrar. Utm. svans. Bra pälskvalité
ÖKL: Excellent, ÖKK: 2, CK, BHKL: 3
S15871/2005, Goblinwalley Turn Me Loose, hane, svart
7 år. Bra storlek o proportioner. Fin kondition. Maskulint huvud. Välburna öron. Välform. mörka ögon.
Bettet ok. Bra hals. Välmark. manke. Bra rygg o kors. Utmärkt förbröst, bröst o djup. Aning smal i
fronten. Goda vinklar. Rör sig väl. Tillr. svans med krok. Bra päls
ÖKL: Excellent, ÖKK: 3
S50289/2006, Goblinwalley Raw Power, hane, svart
Snart 6 år. Bra storlek. Utmärkta prop. Maskulint huvud. Välform. ögon. Välansatta öron. Bettet ok. Bra
hals, skuldra, rygg o kors- Tillräckl. förbröst. aning brant överarm. Tillr. vinklar. utm rörelser. Tillräcklig
svanslängd krok. Sträv päls av bra längd
CHKL: Excellent, CHKL: 1, CK, BHKL: 1, CACIB Bekr. BIR
SE12772/2011, Berger La Motte’s Gloria The Goblin, tik, fawn
12 mån. Tik av utm. storlek utm. proportioner. Feminint huvud. Tillräckl. längd. Kunde ha bättre// Bra
nosparti. Utmärkta ögon. Bra bett. Välutveckl. välvinklad Bra benstomme. Utm. rörelser. Aning trång
bak. Bra svanslängd. Kunde ha mer krok. Päls av bra längd och färg
JUNKL: Excellent, JUNKK: 1, CK, BTKL: 2
S51294/2009, Berger La Motte’s Magica Czarna, tik, svart
2 ½ år. Tik av bra storlek. Kunde vara en tanke kortare. Feminint
huvud. Välplac. öron. Ngt. kort hals beroende på framskjuten
skuldra. Outveckl. i förbröst. Tillräckl. vinklar bak. Rör sig med
kort framsteg, bra bak. Typisk Päls. Bra svans
ÖKL: Excellent, ÖKK: 3

S51295/2009, Berger La Motte’s Velvet Czarna, tik, svart
2 ½ år. ganska rejäl tik. Huvud av bra längd. Tillräckl. nosparti. Aning lågt ansatta öron. Bra bett o
pigment. Hals av bra längd. An. framskj. skuldra. Bra manke rygg o kors. Ngt. låg svansans.
Välkonstruerad harmoniska vinklar o röresler. Kort svans önskas mer krok. Bra päls stickelstrån
ÖKL: Excellent, ÖKK: 2
S43557/2009, Cartier Monzerat Tamara, tik, svart
2 ½ år. Bra storlek. Utmärkta proportioner. ett feminint huvud. tillräckl. längd. Utmärkt nosparti.
Välburna öron. Bra hals manke o rygg. Bra kors, svansansättning. Kunde vara mer utfylld i förbröst.
Behöver få mer djup o volym. Bra benstomme. Goda vinklar. Rör sig långt steg. Bra svans med krok
ÖKL: Excellent, ÖKK: 1, CK, BTKL: 1, CACIB Bekr. BIM

2012-02-25
Timrå, Nationella utställning
Domare: Annika Ulltveit-Moe
S44820/2007, O’Lydia Zaffran, tik, fawn
CHKL: Excellent, CHKK: 1, CK, BTKL: 1, BIR

2012-03-18
Malmö Internationell utställning
Domare: Charlotte Höier
SE50086/2011, Berger la Motte’s Honey Bee, tik, fawn
Mkt lugn, härlig valp. Mkt rastypisk m perfekt temp. tilltalande
huvud, m korr öron som ger volym till huvudet. Mörka ögon.
Passande bröst för åldern. Stark ö-linje. Kunde önska lite m
vinkling i knän. Helt korr haser m dubbelsporrar. Härligt
VKL: 1, HP, BIR-valp
SE4065/2011, Black Regal Prinz Amadeo Z, hane, svart
Mkt humörfylld juniorhane. Härlig stl, substans. Bra temp. tilltalande huud m perfekt skalle, perfekt
pigment o ganska bra öron. Acc hals. Verkar ngt högställd bak. Härliga raka framben. Ngt kort fallande
kors. För hög svansföring. dubbel-sporr. Ngt utåtvridna baktassar i rörelse
JUNKL: Very Good, JUNKK: 1
SE40572/2011, Black Regal Prinz Argai Diesel, hane, fawn
Härlig stl, typ m tyvärr en handler som inte förstår hur man visar hund. Hon står m en godis i handen o
tror att det räcker. det går inte att hantera hunden o den må socialiseras mkt o ringtränas korrekt. En
fin hund som rör sig snyggt o har många rastypiska detaljer
JUNKL: Can not be judged
SE58303/2010, Berer La Motte’s Martinique, hane, fawn
Mkt tilltalande unghane m många kvaliter. Härlig typ. Bra stl. Härligt huvud m snygg skalle. En aning
platta öron. Härligt uttr o välfyllt nosparti. Ngt framskjuten skuldra. Härliga raka framben. Stark ö-linje.
Snyggt kors. Fantastisk välvinklade bakben. Korrekta haser m dubbelsporrar. Helt perfekt svans m Jform. Tyvärr för mjuk pälskvalité
UKL: Excellent, UKK: 1
S34630/2008, Chêne Colline’s Bazic Buick, hane, fawn
Härlig typ. Supermaskulin. Härligt huvud, perfekta öron som ger huvudet volym. Snygg bred skalle.
Bra stop. Härlig hals, ö-linje. Acc vinklar fram. Bra vinklar bak. Dubbelsporrar o J-formad svans som
inte får bäras högre. Rör sig fint från sid. Vrider bak-tassarna ngt ut. Härlig pälsstruktur.
ÖKL: Excellent, ÖKK: 2, CK, BHKL: 2, R-CACIB

S60963/2006, Trésor De Brie Flash Fauve CF, hane, fawn
Härligt temp. Rastypisk briard m härligt huvud. Perfekt pigment
m ngt platta öron. halsen kunde önskas en aning längre. Härligt
bröst välfylld kropp. Ngt fallande kors, rak svans. Rör sig ngt
hastrångt bak. Dubbelsporrar. Acc pälskvalité
ÖKL: Very Good, ÖKK: 3
S60775/2009, Trésor De Brie Khaos, Noir MG, hane, svart
Maskulin hane, härligt temp, snygg typ, Härlig stl. fantastisk bra
siluette. Tilltalande huvud m helt svarta ögon. Snygg skalle o
välfyllt nosparti. Härlig hals. Stark ö-linje. Mkt bra balans. Dubbel
sporrar. Härlig sträv päls. Rastypisk svans o härliga rörelser.
ÖKL: Excellent, ÖKK: 1, CK, BHKL: 1; CACIB Bekr. BIM
SE40563/2011, Black Regal Prinzess First Arrival, tik, fawn
Mkt feminine tik. Härlig helhet. Korr prop. Härligt huvud. Mörka
ögon. Bra skalle. Ngt platta öron. Snygg hals, ö-linje m jag
saknar en aning välvning över länden. Snygg benstomme,
härliga rörelser. helt rak svans. Härlig charbonnè i pälsen
JUNKL: Excellent, JUNKK: 2
SE35894/2011, Trésor De Brie Mea Noir MG, tik, svart
Mkt feminin Passande stor tik, härligt huvud med perfekt pigment, snygga öron som ger huvudet
volym. Bra hals, rastypisk överlinje, hon är fortfarande ngt smal i fronten, saknar vinkling i knä o has,
Svansen bärs oacceptabelt böjd över ryggen, mkt konstig o onaturlig framvisning som stör helheten.
Rör sig ganska bra
JUNKL: Very Good, JUNKK: 4
SE35892/2011, Trésor De Brie Mejja Noir MG, tik, svart
Härlig typ, perfekt temp, superbalans och helhet, rastypiskt huvud m härlig skalle, kolsvart pigment,
perfekt förbröst, härlig hals o överlinje, välvinklad o välgående, bra pälskvalitét för åldern,
svansföringen får inte vara högre, visar sig fantastiskt
JUNKL: Excellent, JUNKK: 1, CK, BTKL: 4
SE35891/2011, Trésor De Brie Mizz la Motte Noir MG, tik, svart
Charmerande junior tik. Härlig helhet, typ m med tiden måste hon få m substans o utfyllnad speciellt i
huvudet som är ngt smalt, platt. Härliga öron. Bra hals, ö-linje. Ngt rakt vinklad fram, passande bak.
Svansen är rak o saknar J-form. Rör sig typiskt för åldern
JUNKL: Very Good, JUNKK: 3
S53703/2009, Anamma Nord Inez-Impulz, tik, fawn
Mkt härlig tik av högkvalité, Fantastisk typ med den helrätta balans o attityd. Härligt huvud, perfekt
pigment. Snygga öron. Stark hals. Helt raka framben. Djupt välfyllt bröst, kropp. Rör sig m sunt o
parallellt m korr svansföring. Päls korrekt struktur
ÖKL: Excellent, ÖKK: 1, CK, BTKL: 1, CACIB Bekr. BIR
S51294/2009, Berger La Motte’s Magica Czarna, tik, svart
Mkt feminin tik som saknar ngt volym överallt. rastypiskt uttr m helt mörka ögon. Snygga öron m
huvudet saknar bredd. Klen benstomme o hon saknar förbröst o välvning över länden. Acc vinklad.
Rör sig parallellt m kort. Acc pälsstruktur
ÖKL: Very Good
S19026/2005, Cartier Monzerat Fastidious Femi, tik, fawn
7 år gammal tik m ett m klent o smalt huvud som saknar volym I nospartiet, Härliga öron m huvudet är
direct ansatt till kroppen, vilket ger en okorr siluette. Passande benstomme, bra vinklar. Rör sig sunt.
Härlig pälsstruktur
ÖKL: Very Good

S17191/2008, Cartier Monzerat Minna, tik, svart
Fantastiskt tilltalande typ. Härlig stl o imponerande siluette. Rastypiskt huvud, m härligt uttr. Snygga
öron. Flott hals, förbröst. Helt raka framben. Härlig ö-linje. Välvinklad. Härliga rörelser sett från sidan.
En aningen hastrångt bak. Perfekt pälsstruktur
ÖKL: Excellent, ÖKK: 2, CK, BTKL: 2, R-CACIB
S10501/2006, Green Pond’s Graceful Gabi, tik, svart
Allt för klen, small tik som saknar substans o bredd I huvudet, bröst, kropp. Snyggt pigment. Härlig
hals. Ngt eftergiven ö-linje. Visas idag helt utan päls. Acc vinklad m vrider baktassarna mkt ut under
rörelser. Visar sig snyggt
ÖKL: Good, Avel: 1, Avel: HP
S53462/2007, Trésor de Brie Haida Noir DO, tik, svart
Härlig typ, helhet. Perfekt stl. Bra temp. Snyggt huvud m härlig volym. Fantastiskt förbröst. Snygg hals,
ö-linje. En aning för rak över länden. Välvinklad, välgående från sid. m vrider bak tassarna en aning ut
under rörelse. Rastypisk svans. Bra pälskvalite
ÖKL: Excellent, ÖKK: 3
S53464/2007, Trésor De Brie Hibea Noir DO, tik, svart
Feminin tik. Acc stl, volym m allt för mkt päls av oacc mjuk struktur som stör helheten. Härligt pigment,
Snygga öron. Acc hals. Ganska gott bröst, kropp m lite för rak över länden. Rör sig bra från sidan m
ngt smalt bak. Korrekt svansföring
ÖKL: Very Good
S60782/2009, Trésor De Brie Kita Noir MG, tik, svart
Mkt glad, passande stor Briard som visas helt utan päls. Tilltalande huvud m härlig skalle o mkt
snygga ögon. Bra hals. Ngt svag i överlinjen. Kunde önska ngt m utfylld i bröst, kropp. Acc
benstomme. Ngt kort fallande kors. Dubbelsporre. Vrider baktassarna ut under rörelse
ÖKL: Very Good, ÖKK: 4
S40263/2006, Rave On Ayla Fauve YR, tik, fawn
Härlig feminin tik m snyggt temp. Acc volym m saknar hals, Härlig skalle. Perfekt pigment o helt
underbar o mkt sällsynta öron m saknar stop. Välfylld kropp. Passande ben. Kunde visa sig m större
entusiasm
CHKL: Excellent, CHKK: 1, CK, BTKL: 3
S10501/2006, Green Pond’s Graceful Gabi, tik, svart
Avkommer från 2 kullar. Mkt jämn grupp. Alla rastypiska, m hennes avkommer är inte dem bästa jag
sett idag, m alla är sunt konstruerade o ganska välgående. Lite hög svansföring på ngt. Alla har härligt
temp.
AVELSKL: 1, HP Bästa Avelsklass
Kennel Trésor De Brie, Eva Håkansson
En härlig grupp av Briarder med korr stl, substans. Härliga huvuden. Alla är välgående o har korr
pälsstruktur. Jätte duktigt uppfödararbete. Forsätt med det.
UPPFÖDARKL: 1, HP, Bästa uppfödargrupp

Bestämmelser gällande:

Svensk Selectioneé för Briard och Picard
Allmänt
Svensk Selectioneé för Briard och Picard är ett avelsgranskningsevenemang för raserna Briard och Picard där
Svenska Briardklubben (AfBd) är ansvarig arrangör. I ursprungslandet Frankrike arrangeras Selectioneé en gång
om året och då på höstkanten (september). Svenska Briardklubbens mål är att arrangera Selectioneé i Sverige
vart tredje år med början år 2013. På så sätt undviker vi att krocka med vårt grannland Finlands Selectioneé samt
kommande Jubileums år. I evenemanget får alla FCI-registrerade Briarder och Picarder delta.

Syfte
Tanken med evenemanget är att erhålla information om enskilda individer, syskon samt individer efter samma
hane respektive tik inom rasen. Svenska Briardklubben hoppas att detta evenemang även kan vara av intresse för
våra grannländer. Deltagande Briarder och Picarder från Norge, Finland och Danmark gör att vi får information
om mentalitet, exteriör och höftledsstatus på hundar utanför våra gränser. Information som underlättar samarbete
för våra och deras uppfödare i ett eventuellt val av framtida kullars föräldradjur.
Svensk Selectioneé är tänkt att vara ett kompletterande verktyg för oss i Svenska Briardklubben. Vi vill att så
många briarder och picarder som möjligt deltar Inte bara de som återkomande visas i utställningsringen utan
även deras ”mindre kända” syskon. Vår intuition är att Selectioneén tillsammans med Svensk Briard- och
Picardvinnare ska attrahera fler Briard- och Picardägare då det år 2013 (och kommande Selectioneé år 2016 och
2019) blir en helg med många roliga aktiviteter.

Avelsgranskare
Till avelsgranskare för Briard kallas specialdomare inom rasen. I första hand specialdomare som tidigare dömt
på Selectioneé eller andra arrangemang med liknande dignitet. Då det gäller avelsgranskare för Picard (som i
dagsläget är till antalet en numerärt liten ras) kommer vi i möjligaste mån använda oss av den domaren som
dömer på Svensk Briard- och Picardvinnarutställning samt komplettera, med en på rasen auktoriserad svensk
domare. Antalet anmälda Picarder bör överstiga sex. I samband med evenemanget 2013 kommer svenska
domare att bjudas in. Anledningen till detta är höstens kommande domarkonferans (oktober 2013) då både
Briard och Picard finns med som raser som ska granskas.

Vilka kan delta?
Unghundsklass 9-15 månader
Deltagarna i denna klass får endast en skriftlig exteriörbedömning och de tävlar inte om Selectioneé-titeln.
Samtliga hundar som erhållit excellent i kvalitetsbedömningen går vidare till konkurrensklassen där de fyra
bästa placeras enligt kön. Till slut utses bästa unghund bland bästa hane och bästa tik.
Non-selectionne klass, hundar över 15 månader
Non-selectioneéklass är avsedd för individer över 15 månader, som dagen då Selectioneén arrangeras inte
uppfyller fastställda kriterier för Selectioneé-titeln. Deltagarna får en skriftlig exteriörbedömning och de tävlar
inte om Selectioneé-titeln.
Öppenklass, hundar över 15 månader (Selectioneéklass).
Öppenklass är avsedd för Briarder och Picarder över 15 månader som uppfyller kriterierna för att delta i denna
klass den dagen som Selectioneén arrangeras. Dessa kriterier är: MH-beskriven med kryss i ruta 1-3 på mom. 10,
skott eller mentaltestad med kryss i ruta 3-5 vid skottprov och ej kryss i ruta 1 vid socialsjälvsäkerhet. Vidare
höftledsröntgad och avläst med A- eller B-höft samt blodtestad eller genetiskt fri pga föräldrar, far/morföräldrar
som är blodtestade för nattblindhet på officiellt erkända labb. De hundar som erhållit Selectioneé-titeln går
vidare till konkurrensklassen där de fyra bästa i hane- respektive tik-klassen placeras. Till sist utses
evenemangets bästa hund. (BIS- selectioneé)
Byte av klass
Om hunden vid anmälningstillfället inte uppfyller kriterierna för att delta i öppenklass (Selectioneé
klass) och anmäls i Non selectioneeklass kan byte av klass ske. Komplettering av DNA-test, HD-resultat, MHbeskrivning eller mentaltest kan inlämnas till arrangören senast kl. 08.00 dagen då Selectioneén äger rum.

Programmet för dagen ser ut på följande sätt
Exteriörbeskrivning
Avelsgranskaren använder sig av en särskild blankett. Det görs en noggrann exteriörbeskrivning av hunden och
dess rörelser. Hundens ägare får en kopia av blanketten. Hundens egenskaper kvalitetsbedöms och omnämns
med utmärkt (excellent) mycket bra (trés bon), bra (bon) eller icke godkänd (insufficient). De individer som
erhållit utmärkt (excellent) i kvalitetsbedömningen går vidare till domarkollegiets granskning.

Mätning
Hunden mäts och resultatet antecknas på en särskild blankett. Samma blankett som avelsgranskaren använder sig
av. Samtliga hundar mäts av en och samma person som Svenska Briardklubben (AfBd) har utsett för uppdraget,
förslagsvis en av våra auktoriserade exteriörbeskrivare. Vid stort deltagarantal kan vi utse 2 st som mäter
hundarna. En mäter då hanarna och en mäter tikarna. Mätningen omfattar mätning av hundens mankhöjd, längd,
bröstomfång samt huvud (nos/skalle samt nosomfång).

Domarkollegiet
Samtliga hundar i öppenklass som erhållit utmärkt (excellent) i kvalitetsbedömningen deltar i domarkollegiets
granskning som sker sist. Domarkollegiet består av samtliga avelsgranskare. Hundarna granskas en åt gången av
domarkollegiet, som beslutar om individen erhåller selectioneé-titeln eller inte. Hundarna bedöms separat
och tillsammans samt stående och i rörelse. Orsaken till varför en individ eventuellt inte godkänns antecknas på
blanketten.

Kriterier för erhållande av titeln Selectioneé

(Inofficiell titel)

För att erhålla titeln Svensk Selectionee ska hunden
– få excellent vid exteriörbeskrivningen
– godkännas av domarkollegiet
– ha genomgått officiell mätning
– vara mentalbeskriven (MH) samt ha erhållit 1-3 på mom. 10 skott.
eller
– ha deltagit på mentaltest (korning). Hunden behöver ej ha gdk test men får ej ha kryss i ruta
1 på Social självsäkerhet (vilket är diskvalificerande) samt ha kryss i ruta 3-5 på mom.
skottprov.
– höftledsröntgad och avläst officiellt med A- eller B-höft
– CSNB-testad (frisk/bärare) Blodtestad eller genetiskt fri pga föräldrar, far/morföräldrar som
är blodtestade på officiellt erkända labb
Kriterierna är till stora delar hämtade från Finska- och Franska Briardklubbens kriterier för att erhålla
titeln Selected. Meningen/tanken är att vi ska ha så lika kriterier som möjligt i Norden. Kriterierna ska även gälla
rasen Berger Picard som Svenska Briardklubben har avelsansvar för.
Upplysningsvis: kriterier för erhållande av titeln Selectioneé har tidigare mailats ut som ett av två förslag till våra
uppfödare. Av dom svar som inkommit har jag rekommenderat styrelsen att ta beslut om att dessa kriterier ska
gälla.
Viktoria Arehult kontaktperson för Svenska Briardklubbens mentalsektor

Mentalsektorn informerar om vårens aktiviteter
Planerade MH-beskrivningar 2013
Datum: 2013-04-01
Plats: Värmdö brukshundklubb
Arrangör: Svenska Briardklubben, AfBd
Beskrivare:
Testledare: Viktoria Arehult
Antal hundar: 8 st
Anmälningsavgift: 600 kr
Anmälningsavgiften ska vara Sv Briardklubben tillhanda senast: 2013-03-08
Svenska Briardklubbens PG: 83 80 46 -1
Vid inbetalning anges hundens regnr, datum och vad inbetalningen avser
Kontaktperson: Viktoria Arehult 073-845 73 41, baffy@live.se
Datum: 2013-05-11
Plats: Värmdö brukshundklubb
Arrangör: Svenska Briardklubben, AfBd
Beskrivare:
Testledare: Viktoria Arehult
Antal hundar: 8 st
Anmälningsavgift: 600 kr
Anmälningsavgiften ska vara Sv Briardklubben tillhanda senast: 2013-04-19
Svenska Briardklubbens PG: 83 80 46 -1
Vid inbetalning anges hundens regnr, datum och vad inbetalningen avser
Kontaktperson: Viktoria Arehult 073-845 73 41, baffy@live.se
Datum: 2013-05-31
Plats: Eskilstuna brukshundklubb
Arrangör: Svenska Briardklubben, AfBd
Beskrivare: Martti Keskinen
Testledare: Viktoria Arehult
Antal hundar: 8 st
Anmälningsavgift: 600 kr
Anmälningsavgiften ska vara Sv Briardklubben tillhanda senast: 2013-05-10
Svenska Briardklubbens PG: 83 80 46 -1
Vid inbetalning anges hundens regnr, datum och vad inbetalningen avser
Kontaktperson: Viktoria Arehult 073-845 73 41, baffy@live.se

Planerade Korningar 2013
Datum: 2013-04-14
Plats: Heby brukshundklubb
Arrangör: Svenska Briardklubben,
AfBd
Domare:Åsa Lind och Åza Lantz
Testledare: Viktoria Arehult
Antal hundar: 8 st
Anmälningsavgift mentaldel: 600 kr
Anmälningsavgift exteriördel: 150 kr
Anmälningsavgiften ska vara Sv Briardklubben tillhanda senast: 2013-03-22
Svenska Briardklubbens PG: 83 80 46 -1
Vid inbetalning anges hundens regnr, datum och vad inbetalningen avser
Kontaktperson: Viktoria Arehult 073-845 73 41, baffy@live.se

