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2014-10-11
Sundsvall, Internationell utställning
Domare: Natlaja Skalin
BRIARD
Öppenklass
SE13346/2012, Goblinwalley Master Of Puppets, hane, fawn
2 ½ years Medium size Good bone Correct proportion of head Strong neck Level topline Well
ribbed chest Good shoulder Enough angulated behind Balanced movement with god strength
ÖKL: Excellent, ÖKK: 2
SE54676/2011, Hippie Royale Bison, hane, fawn
3 years Masculin Strong bone Masculin head Strong muzzle Good neck and topline Well
sprung ribs Well laid back shoulders Good angulation behind Balanced movement Good
texture of coat
ÖKL: Excellent, ÖKK: 1, CK, BHKL: 2, R-CACIB
Championklass
SE39494/2010, Goblinwalley Shut Up And Dance, hane, fawn
4 years Masculin Good substans and bone Excellent head Strong neck Excellent topline
Correct tailcarriage Well angulated in front and behind Driving movement
CHKL: Excellent, CHKK: 1, CK, BHKL: 1, CACIB; BIR
Veteranklass
S50289/2006, Goblinwalley Raw Power, hane, svart
Medium size Strong bone A bit heavy substans Acceptable bite for age Missing one P4 in
under jaw Strong neck Correct topline Strong chest Very good angulation Balanced Driving
movement ??? a bit extra weight
VETKL: Excellent, VETKK: 1
Juniorklass
SE10822/2014, Odder Rué Jösses, tik, fawn
10 months Medium size Good bone Correct head Could be longer neck Good topline and
tailset Well sprung ribs A bit upright in frpnt Well angulated behind Side movement with good
strength A bit narrow behind Still developing
JKL: Excellent, JKL: 1
Bruksklass
SE42039/2012, Candy-Shock, tik, svartfödd grå
2 ½ year Good size Enough strong bone Feminine head Good neck and topline Wellsprung
ribs Good shoulders Well angulated behind but to narrow behind Side movement with good
strength Could be more confident in the ring
B/J KL: Excellent, B/J KK: 1

Öppenklass
SE50084/2011, Berger la Motte’s Goblin Cuba Libre, tik, fawn
3 years Good size and proportion Strong bone Correct feminine head Strong neck God topline
Long chest Correct angulation, sidemovement Well covering ground
ÖKL: Excellent, ÖKK: 1, CK, BTKL: 1, CACIB, BIM
Veteranklass
S60964/2006, Trésor de Brie Farha Fauve CF, tik, fawn
8 years Good bone Feminine head A bit narrow in scull A bit sloaping nose Good neck
Leveled back steep croup Strong chest A bit upright in front Good angulation behind a
movement Bästa veteran
VETKL: Excellent, VETKK: 1

2014-10-11
Sundsvall, Internationell utställning
Domare: Natlaja Skalin
PICARD
SE54485/2010, Atengaflu’s Äzzo, hane,
4 years Good bone Masculin head Correct eyes, ears Good neck and topline Well sprung chess
with deepth Quite steep in front Moderate angulation behind Should be more tight in elbows
Balanced side movement but needs more drive Good coat
ÖKL: Excellent

2014-12-14
Älvsjö, Internationell utställning
Domare: Arne Foss
PICARD
Öppenklass
SE50311/2013, Atengaflu’s Bara-Änn, hane, fawn
Trevlig ung hane Välbyggd Bra proportioner Rejäl bra skalle Fint uttryck Korrekt bett
Passande stomme Bra överlinje , svansansättning Mycket lovande päls Fin struktur Fina
sidorörelser Bra öron när han väl visar dem
ÖKL: Excellent, ÖKK: 1, CK, BHKL: 2, CACIB
Veteranklass
S23323/2005, Vif- d’Or du Domaine de Saint Paul, hane, fawn
11 år En fantastiskt fin hane Utmärkt könsprägel Fina proportioner Utmärkt uttryck Bra öron
Mycket bra front, ben och tassar Mycket bra pälsstruktur Rör sig mycket fint från sidan och är
stabil fram Bästa veteran
VETKL: Excellent, VETKK: 1, CK, BHKL: 1, BIR

Unghundsklass
SE32670/2013, Väsbyvikens Alva, tik, fawn
En ung tik i stark utveckling Tillräckligt djup på benen Feminint huvud Bra öron Korrekt bett
Önskas mer utvecklat nosparti Bra benstomme och tassar Tillräcklig kropp för åldern Mycket
välskött päls Ganska sluttande överlinje Rör sig ganska bra men behöve tid Mycket vänlig
UKL: Very Good, UKK: 2
SE32669/2013, Väsbyvikens Astrid, tik, fawn
En mycket trevlig tik Välutvecklad för åldern Feminint uttryck Bra skalle Ok underkäke Bra
öron Mycket bra kropp och proportioner Rör sig mycket positivt med utmärkt hållning
Trevligt temperament Mycket välskött päls
UKL: Excellent, UKK: 1, CK, BTKL: 1, CACIB, BIM
Championklass
SE54487/2010, Atengaflu’s Ängla, tik, fawn
Tilltalande helhet Välbyggd champion Bra proportioner Utmärkt könsprägel Feminint huvud
Bra öron Bra kropp och överlinje Bra kors Rör sig mycket bra med bra hållning Bra
pälsstruktur Trevligt temperament Bra modell
CHKL: Excellent, CHKK: 1, CK, BTKL: 2, R-CACIB

2014-12-14
Älvsjö, Internationell utställning
Domare: Soile Bister
BRIARD
Juniorklass
FI12444/14, Boondock’s One Hit Wonder, hane, svart
Välutvecklad maskulin hane Kunde vara aningen längre i kroppen och ha lite bättre överlinje
Bra längd i huvudet Önskar bättre profil Välutvecklad kropp Välvinklad fram Aningen knappa
bak Sporrar ok Ganska torr päls Hög svans Kunde ta längre steg Utmärkt temperament
JKL: Very Good JKK: 2
SE37413/2014, Costello du Tchibo d’Ebéne, hane, svart
Stilig hane Vacker överlinje Bra proportioner Ännu mycket outvecklad och smal i kroppen Bra
längd i profil Huvudet som ännu är ganska smalt Välvinklad fram och bak Vacker hals Kunde
haft längre svans Fina kraftiga sporrar Lovande rörelser och päls
JKL: Excellent, JKK: 1
SE32479/2014, Unlimited Speed Moravia Campanella, hane, fawn
Bra storlek Borde vara längre i kroppen och ha stramare rygg Önskar längre nosparti Knappa
vinklar fram och bak Borde haft mer utvecklade sporrar Lovande päls Bra svans Rör sig ok
från sidan, trångt bak Bra temperament
JKL: Good
Bruksklass
S53810/2008, Trésor de Brie Ikas Fauve Af, hane, fawn
Välutvecklad maskulin hane Bra benstomme Ganska bra överlinje Bra proportioner Vackert
huvud Tillräckligt vinklad fram, bra bak Bra kropp Fina kraftiga sporrar Bra svans Rör sig bra
Päls ok Utmärkt temperament
B/J KL: Excellent, B/J KK: 1, CK, BHKL: 1, CACIB, BIM
Öppenklass
S39959/2009, Hippie Royale Tio Carlos, hane, svart
Kraftig hane, Bra proportioner Ganska bra överlinje Bra huvud Aningen knappt bett
Välvinklad fram och bak Önskar kraftigare ben och sporrar Kunde haft lite mer förbröst Bra
bröstkorg Aningen torr päls Rör sig trångt bak och kunde ha längre steg Lågt ansatt svans
ÖKL: Excellent, ÖKK: 1
Championklass
S56763/2009, Chêne Colline’s Dissmissed Devil, hane, svart
Vacker överlinje Fina proportioner Kunde haft lite längre nosparti Bra kropp Tillräckligt
vinklad fram Önskar bättre vinklar bak Fina sporrar Aningen kort svans som bars ganska högt
upp Rör sig trångt bak Ok från sidan
CHKL: Excellent, CHKK: 2, CK, BHKL: 3

SE39494/2010, Goblinwalley Shut Up And Dance, hane, fawn
Kraftig hane Fina proportioner Ganska bra överlinje Maskulint huvud Nosparti kunde vara
aningen längre Fin kropp Välvinklad Fina sporrar Tillräckligt lång svans som är aningen lågt
ansatt Rör sig ok Vacker färg Kunde stå med bättre balans
CHKL: Excellent, CHKK: 1, CK, BHKL: 2, R-CACIB
SE36548/2011, Woodlooks Love Of My Life, hane, svart
En mindre hane Kunde vara mer maskulin Bra längd på kroppen men för kort huvud Bra
bröstkorg Välvinklad Fina sporrar Lågt ansatt svans Borde haft bättre drive bak och öppna
haser i rörelse Bra päls och temperament
CHKL: Very Good
Juniorklass
Fi12447/14, Boondock’s Oh What A Party Mama, tik, svart
Välutvecklad vacker Feminin tik Fina proportioner Välutvecklad för sin ålder Bra längd I
huvudet Borde haft lite bättre profil Välvinklad och välkroppad Önskar bättre ben på
sporrarna Svans ok Fina rörelser Utmärkt temperament
JKL: Excellent, JKK: 1, CK, BTKL: 2
SE37412/2014, Cruella de Ville du Tchibo d’Ebéne, tik, svart
Bra benstomme Önska längre kropp och stiligare överlinje Bra längd i huvudet Borde ha bättre
profil Aningen rak i fronten Välvinklad bak Kunde haft kraftigare ben på sporrarna Aningen
lågt ansatt svans Ännu ganska obalanserade rörelser Lovande päls Utmärkt temperament
JKL: Very Good, JKK: 3
SE49772/2013, Eau de Luxx Exxtra-Of-Memory, tik, fawn
Bra besntomme och längd på kroppen Ganska bra överlinje Önskar längre nosparti Tillräckligt
utvecklad bröstkorg för sin ålder Välvinklad Önskar kraftigare ben på sporrarna För hög svans
Rör sig bra Aningen tunn päls
JKL: Very Good, JKK: 2
Unghundsklass
SE18612/2013, Hippie Royale Ginny Weasley, tik, fawn
Liten kraftig tik Kunde haft mer längd på kropp och hals Önskar längre nosparti Välutvecklad
kropp Välvinklad Kunde haft kraftigare ben på sporrarna Svans ok Kunde haft mer drive bak
Päls ok Bra temperament
UKL: Very Good, UKK: 1
SE39593/2013, Trésor de Brie Onyxia Noir KG, tik, svart
Feminin tik Bra längd Ganska bra överlinje Tillräcklig benstomme Nosen borde vara kraftigare
Ännu outvecklar förbröst Välvinklad Bra sporrar Bra pälskvalité Lågt ansatt svans Saknar drive
bak Bra temperament
UKL: very Good, UKK: 2

Bruksklass
S14367/2009, Rave On Cleo Fauve Ar, tik, fawn
Kraftig tik, Fina proportioner Vacker överlinje Utmärkt huvud Välvinklad och välkroppad Fina
sporrar Päls ok Aningen lågt ansatt svans Fina rörelser från sidan Lite lös fram Trevligt
temperament
B/J KL: Excellent, B/J KK: 1, CK, BTKL: 1, BIR
Öppenklass
SE54671/2011, Hippie Royale Blomma, tik, fawn
Vacker Feminin tik Bra benstomme och längd och överlinje Utmärkt huvud Välvinklad och
välkroppad Fina sporrar Bra päls och färg Svans ok Mycket bra rörelser
ÖKL: Excellent, ÖKK: 1, CK, BTKL: 4
Championklass
S66872/2009, Don Fido’s Me-Morr-Y de Luxx, tik, fawn
Mycket feminine tik Kunde haft kraftigare benstomme Bra längd och överlinje Önskar längre
och kraftigare huvud Bra kropp Välvinklad Kunde haft kraftigare ben på sporrarna Tunn päls
Bra svans Rör sig med bra steglängd men öppnar inte hasen ordentligt
CHKL: Good
S26918/2008, Rave On Bellita Fauve Mr, tik, fawn
Kraftig tik Fina proportioner Vacker överlinje Önskar längre nosparti Välvinklad och
välkroppad Kunde ha kraftigare ben på sporrarna Bra svans Päls ok Bra färg Kunde ha lite mer
drive, men bra steg
CHKL: Excellent, CHKK: 1, CK, BTKL: 3, R-CACIB
Veteranklass
S19026/2003, Cartier Monzerat Fastidious Femi, tik, fawn
Feminin tik Bra benstomme och proportioner och överlinje Tappat muskler på skallen Önskar
kraftigare nosparti Aningen rak I fronten Bra kropp och bakdel Sporrar ok Ej I bästa päls idag
Bra svans Mycket bra rörelser för sin ålder BÄSTA VETERAN
VETKL: Excellent, VETKK: 1

AVEL 2015
Information om organisation, policy och regelverk inklusive det
Genetiska hälsoprogrammet
Svenska Kennelklubben
DEL I
Avelspolicy för Svenska Kennelklubben
Antogs av CS i september 2000 och bygger på FN:s konvention om biologisk mångfald.
Avel och uppfödning av rashundar är fundamentet i Svenska Kennelklubbens verksamhet.
Redan i stadgarnas första paragraf, vilken anger målet för verksamheten, framgår betydelsen av
aveln genom texten ”att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda,
bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar”.
Hundavel och därmed hundrasers utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur samt på
den användning som dessa får. Ärftlig variation är en förutsättning för hundraser och deras
möjlighet att anpassas till framtidens krav. Därför skall avel och utveckling av rashundar vara
målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den inte leder till brister avseende
hälsa, mentalitet eller funktion eller tömmer rasen på genetisk variation.
Avel och uppfödning skall också ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen
och Svenska Kennelklubbens grundregler. Till avel ska inte hundar med allvarlig
sjukdom/funktionshinder användas. Parningskombination som utifrån tillgänglig information
ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman ska undvikas Svenska
Kennelklubben ansvarar i samarbete med specialklubbarna för rasbildning, rasutveckling och
rasvård.
Rasbildning innefattar
• Uppbyggnad av nya raser eller av nya populationer av raser som redan förekommer i andra
länder.
• Återuppbyggnad av raser som på grund av liten numerär och hög släktskapsgrad är i behov
av detta.
Rasutveckling skall präglas av en målinriktad och långsiktig anpassning av hunden till de
krav som kan ställas på en exteriört och funktionellt bra hund med god hälsa.
Rasvård kan innefatta genetiska hälsoprogram avseende såväl fysisk som mental hälsa samt
övergripande hälso- och avelsprogram på populationsnivå. Kombinationer av dessa åtgärder
kan förekomma i enskilda raser.

Svenska Kennelklubben skall medverka till utformningen av rasspecifika avelsstrategier
samt:
• Prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas funktion och samhällets krav.
• Prioritera avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar.
• Prioritera exteriör avel som gynnar god funktion och förebygger förekomsten av icke
önskvärda egenskaper hos avkomman.
• Prioritera avel av hundar med naturlig fortplantningsförmåga.
• Verka för en låg andel nära släktskapsparningar för att därmed minska inavelsökningen i
hundraserna; medverka till att enskilda individer eller grupper av närbesläktade individer inte
överutnyttjas i aveln.
• Verka för att minska antalet avelsrestriktioner, som inte är relaterade till hundrasernas
sundhet men begränsar möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av befintliga hundmaterial;
vid behov ta bort avelshinder mellan rasvarianter/raser, vilka bygger på olikheter i enskilda
genpar t ex färg, hårlag och storlek.

FNs konvention om biologisk mångfald
Ett styrdokument för all djuruppfödning är FNs Konvention om biologisk mångfald, som
antogs vid den internationella konferensen i Rio de Janeiro 1992 och undertecknades av
Sverige året därpå. Sverige åtog sig därmed att aktivt arbeta i konventionens anda för en hållbar
utveckling på alla de nivåer som begreppet biologisk mångfald omfattar, nämligen ekosystem-,
art- och gennivå.
Nationellt program för förvaltning av husdjursgenetiska resurser är den handlingsplan som
innefattar arten hund. Svenska Kennelklubben ges en roll motsvarande avelsorganisationerna
för lantbrukets djur och övriga sällskapsdjur. Detta innebär bland annat krav på ”ett väl
organiserat avelsarbete även för hundraserna.” Avelsorganisationer tillsammans med sina
medlemmar är ansvariga för att avelsarbetet de bedriver är långsiktigt hållbart.

Rasspecifika avelsstrategier, RAS, är Svenska Kennelklubbens handlingsprogram för
förvaltning av hundraserna. RAS är uppbyggt i tre huvuddelar:
a) Rasens historiska bakgrund och utveckling,
b) Beskrivning och analys av nuläget samt
c) Slutsatser, mål och strategi för framtiden.

RAS - SKKs handlingsprogram för förvaltning av hundraserna
På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 antogs CS verksamhetsplan som angav att
det för varje hundras ska finnas en så kallad rasspecifik avelsstrategi (RAS). Uppdraget att
utforma dessa lades på specialklubbarna som i sin tur i huvudsak delegerar ut arbetet på
rasklubbarna, även om samordningsansvaret kvarstår hos specialklubben. RAS fastställs av
SKKs Avelskommitté och ska enligt KF-beslut revideras vart femte år.
Den rasspecifika avelsstrategin är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras och en
tillämpning av SKKs Avelspolicy. Avelsarbetet i klubben innebär att arbeta med utformandet
av och utvärderingen av RAS som ett kvalitetsverktyg för en sund hundavel.

RAS kan delas in i tre delar:
1. Rasens historiska bakgrund och utveckling.
2. Beskrivning och analys av nuläget.
3. Slutsatser, prioriteringar, mål och strategier för framtiden.
RAS bör ange:
• Mätbara mål och tidsplan
• Strategier/handlingsplaner för att uppnå målen på kort och lång sikt.
• Redogörelse av hur förankringen i klubben skett.
Viktiga aspekter är:
• Hälsa
• Funktion
• Mentalitet
• Genetisk variation, Avelsstruktur
• Exteriör
• Hundens hälsa och välbefinnande ska alltid prioriteras.
Mer information om RAS finns på SKKs webbplats, www.skk.se, bland annat:

RAS – en mall
RAS – Lathund för årlig utvärdering och revidering av RAS
RAS – avelsstrategi för små hundpopulationer
Du hittar RAS-dokument för Briard och Picard på Svenska Kennelklubbens och
Svenska Briardklubbens hemsida.
WWW.SVENSKABRIARDKLUBBEN.SE

