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John öppnade mötet och alla fick presentera sig. Utskottet förklarade bakgrunden till mötet. SKK
har beslutat att införa HD-index för Briard och Tysk schäferhund (HD/ED) oavsett ifall
rasklubben så önskar (från 2018). I samband med detta kan övriga raser med HD-index som
tidigare haft hälsoprogram nivå 3 (HD) välja att gå från dagens rekommendation om kullindex till
krav på kullindex om minst 100. Krav på kullindex liknar mest det dessa brukshundraser
har/hade angående hälsoprogram gällande HD (nivå 3, fria höfter)
Rasklubbarna gick igenom hur de såg på krav kontra rekommendation angående kullindex.
Briardklubben fick förfrågan om att bli index-ras from 2016. Klubben tackade då nej till att
införa HD-index pga kunskapen om index inom rasen inte var tillräcklig. (enligt enkät som legat
ute på hemsidan)
Briardklubben hade önskat att SKK kontaktat klubben innan man tagit beslut i frågan om att
införa index på Briard 2018. AK hade kunnat presentera underlag som förklarat varför de anser
att rasen är prioriterad.
Briardklubben är generellt positivt inställda till index. Klubben ska i samband med årsmötet gå
igenom RAS och tanken är att även diskutera index ordentligt. Lutar väl åt krav då rasen har 30%
HD.
Boxerklubben är positivt inställda till att behålla rekommendation om kullindex. De har haft
index sedan 2016 och har idag krav för valphänvisning med motsvarande krav om 100 för
kullindex. De vill utvärdera under ett par år och skulle de inte se någon förbättring kan de tänka
sig ett krav framöver.
Collieklubben har sedan 2012 ett projekt med mentalindex som bygger på samma princip och
gick med i HD index från 2016 med förhoppningen att uppfödarna lättare skulle kunna förstå
och använda både Mental-index och HD-index. Under 2016 har rasklubben sett att uppfödarna
inte använder sig av varken HD index eller Mentalindex, utan snarare avlar på samma sätt som
förut eller sämre. Rasklubben är positivt inställd till krav för att få en förbättring och inte en
försämring av rasen.
Rottweilerklubben har haft HD/ED index sedan 2012 och var en av pilotraserna. Rasklubben
har inte sett någon förbättring av ledstatistiken sedan index infördes. Sofia Malm har gjort en stor
utredning av index gällande pilotraserna där detta bekräftas. Rottweilerklubben är positivt
inställda till att införa krav angående HD index.
Tysk schäferhundklubb tackade nej till HD/ED index 2016 bl a då index bara kunde fås med
en rekommendation vid det tillfället. Rasklubben har haft en stor debatt angående ledindex för
rasen under hela tiden med ett flertal informationsträffar. De ställer sig mycket frågande till
SKK´s förfarande att tvinga klubben in i HD/ED index. Rasklubben är uppdelad i två delar
angående index, en där index välkomnas och en annan där index utan krav ej kan anses tillföra
rasen något. Rasklubben ställer sig positiv till införandet av krav då både sidor inom klubben kan
känna sig nöjda.
Efter denna genomgång tog utskottet upp vad som skulle kunna gälla för alla de tikar som går i
avel med utländska avelshanar. Kombinationen får då inte ett kullindex och hur skulle detta då
fungera ihop med ett krav om just 100 för kullindex? Utskottet (John Ö) har pratat både med
Sofia Malm och Helena Skarp om detta. SKK har i dagsläget inte tagit fram några nya
registreringsregler angående krav och index men både Sofia M och Helena S förstår att även krav
på dessa kullar måste till (förutsatt att rasklubben väljer krav och inte rekommendation).
Båda föreslog att det finns två alternativ för att para utomlands, det ena är att:
 Avelstiken alltid måste ha ett index om minst 100 gällande HD oavsett HD grad A/B/C.
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Det andra är att fortfarande bara tillåta avel med HD fria individer HD grad A/B för
tikar som går i avel med utländska hanar utan svenskt index.

Dessa regelverk skall då gäll för alla raser som väljer krav. Det går inte att mixa dessa två varianter
utan rasklubben måste välj vilket krav som skall gälla. Vi inom SBK måste, som alla raser inom
SKK, använda oss av samma alternativ. Då gäller det att samordna de eventuella krav som
rasklubbarna önskar.
Vi diskuterade vad som händer om man väljer att tiken skall ha minst 100 i HD-index för att
paras med en hane utan svenskt index. En import har ofta ingen släkt röntgad i Sverige och får
några enheter lägre index en snittet för motsvarande grad. De flesta importer med HD grad A får
ett index om minst 100 och väldigt många av de importer med HD grad B får ett index mellan
90-100 vilket då kan medföra att deras första kull måste tas med en hane med svenskt index. Har
sedan den importerade tikens index förbättras (minst 100), kan tiken para med en hane utan
svenskt index.
Boxerklubben som är fortsatt positiva till enbart rekommendation om 100 för kullindex berörs
inte av dessa krav.
Briardklubben är positiva till krav på tikar som parar med utländska avelsdjur. I dagsläget är det
för tidigt att säga vilket alternativ som är bästa. Måste diskuteras med medlemmar.
Collieklubben är positiva till krav på tikar som parar med utländska avelsdjur. Ii dagsläget är det
för tidigt att säga vilket alternativ som är bästa. Dock passar kanske det om 100 för tiken mest
ihop med deras mentalindex.
Rottweilerklubben är positiva till krav på tikar som parar med utländska avelsdjur. I dagsläget är
det för tidigt att säga vilket alternativ som är bästa. De behöver diskutera mer då ett flertal
kennlar är oroade att importer kan begränsas i avel bara för att de inte har släktingar i Sverige.
Tysk schäferhundklubb är positiva till krav på tikar som parar med utländska avelsdjur. I
dagsläget är det för tidigt att säga vilket alternativ som är bäst. Reino skall informera om detta på
nästa styrelsemöte men i dagsläget känns kravet om 100 som det bästa för rasen.
Utskottet skriver minnesanteckningar och kommer att kontakta Sofia M för mer information
angående kraven och Briards fråga; ifall det kommer att ordnas mer informationsträffar angående
index från SKK´s sida.
Utskottet för avel och hälsa kommer att samordna en ansökan om krav för de raser som väljer
samma väg. Nu är det upp till rasklubbarna att ta ett beslut om vad som är bäst för deras ras.
Enlig SKK´s föreningskommitté skall frågor om hälsoprogram tas av rasklubben styrelse* se nedan
Utskottet anordnar ett nytt telefonmöte efter att alla rasklubbar har haft sina årsmöten.
Får utskottet ny information från SKK gällande index så kommer vi naturligtvis att meddela
rasklubbarna fortast möjligt och inte invänta nästa telefonmöte.
Utskottet för avel och hälsa
John Örvill
Sammankallande avelssamordning
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*
FK Nr 4 2009
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