Svenska Rottweilerklubben/AfR
[Skriv text]
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Rapport från Svenska Brukshundklubbens/Utskottet Avel och Hälsas konferens för
rasklubbar och distrikt den 6 – 8 november 2015.
Från Svenska Rottweilerklubben deltog ordf. Yvonne Brink och från mentalkommittén
Patrik Grönfeldt.
Fredagen den 6 november
Vi inledde konferensen med att diskutera mentaltest. Testen skulle enligt tidigare justeras men
det visade sig att det är mer än en justering. Vi diskuterade testets användbarhet, det påtalades
att dagens test slår fel och för många hundar blir godkända.
Synpunkt att den känsla man får att hunden t.ex. inte skall kunna bli godkänd på grund av
dåliga nerver inte går att få fram i dagens protokoll. Känsla? Är det domarens fria skön?
Tidigare MT, där kunde domaren bestämma sig att hunden skall underkännas och då kunde
man använda nervkonstitutionen och fälla hunden.
Nervkonstitutionen är idag uppdelad i flera olika delar.
”Filmsnuttar” visades på justerade moment:
Informerades om att harens utförande är justerad, Uthålligheten är justerad, Socialt samspel är
justerad, där man påtalade att det inte skulle vara ett hot. Många påtalade att filmen visade att
figurantens arbete visst är hotfullt i vissa delar.
Nytt: Skrammel som är ett liggande spirorör.
Nytt: Man har tagit ett moment aktivitet från MH och modifierat i två delar:
Det skall vara ett helt nytt moment för identifiering av oror och stress i passivitet
1:a efter flockkänsla och 2:a allra sist efter skott.
Protokoll för mentaltestet.
Protokollet har helt gjorts om och föreslås gå tillbaka till den ”gamla” nomenklaturen där man
går från -3 till +3 och där man byter ut en del rubriker.
Föreslagna rubriker: Socialtet, Social kamplust, Temperament, Aggressivitet, Försvarslust,
Nervkonstitution, Minnesbilder, Drivkraft och skott.
Det sägs att koeff. Från gamla MT är väl beprövat – inga problem med att man godkänner ”fel
sorts hundar”
Vi ställde frågan vad man jämför nerverna med och vilka delar från gamla systemet har man
plockat in i detta begrepp?
Per Arvelius som arbetar med utvärdering av våra hundar har satt ett varnande finger för
kompabiliteten mellan systemen.
Om dessa inte går att samköra kan vi mista många års testade hundar när det gäller att samköra
proven.
Många anser, inkl. vår klubb att man bör göra en ordentlig utvärdering av nuvarande system
innan man ”skapar” ett nytt. Tiden är för knapp då vi inte hinner få ut, diskutera och komma
med förslag från rasklubbarna.
Det ”nya” testet man presenterade är inte bara en justering utan har reviderat delar på en, som
många tycker, alltför kort tid. Rasklubbarna skulle ha fått vara mera involverade.
Vi påtalade, som vi gjort tidigare, att vi måste få ut materialet, diskutera med våra uppfödare,
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och medlemmar om det nya. Protokoll är helt annorlunda och vi, precis som många andra
klubbar har ställt oss negativa till denna justering/revidering då tiden varit så knapp att vi inte
fått ut materialet för diskussion. Det fanns också deltagare som påtalade att det går att justera
dagens protokoll.
Vi är flera klubbar som är negativa till dagens mentaltest och önskade justeringar men inte i
den här omfattningen för då anser vi att det skall finnas en väl tilltagen remisstid för klubbarna
att diskutera och komma med synpunkter.
Lördagen inleddes med diskussioner kring Mentalbeskrivning Hund – MH.
Utskottet har en målbild att 70 % av alla raser skall komma till MH-prov. Idag är det ett snitt på
51 % som deltar i MH av alla bruksraser.
Man behöver entusiasmera flera att utbilda sig och man arbetar med att kvalitetssäkra banor.
Det ses över om man skall skapa ett ”paket” mot målgruppen uppfödare. M.a.o. etablera ett
samarbete med uppfödare av bruksraser några förslag, t.ex. uppfödare erbjuder i valpköpet
medlemskap i rasklubben samt mentalbeskrivning, Brukshundklubben erbjuder att informera
om uppfödare samt ge viss kunskap (utbildning) i avel och hälsa.
En fråga ställdes till konferensen om vad vi trodde var det vanligaste som en enskild hundägare
gör med sin hund.
Svaret var i fallande skala:
1. HD-röntgen
2. ED-röntgen
3. MH
4. Utställning
5. MT
6. Exteriör och bruksprov.
Det presenterades ett förslag på ”prova på medlemskap” i t.ex. 3 månader. Det har skapats en
ny folder kring detta. Det finns också en ny folder som informerar om MH på ett enklare sätt.
Man upplever att det är lite krångligt med tillgängligheten i klubbarna.
Förslag till bättre samarbete när det gäller banor:
Struktur på banorna. Var finns dom och varför ar det viktigt att veta?
Pool för banor? Dela med sig, hyra ut till varandra.
Gemensam utbildning av funktionärer över alla gränser, distrikt/lokalklubbar/rasklubbar
Hur når vi ut med budskapet? Våra bbeskrivare/MT-domare kan användas mer i utbildning på
lokal och rasklubbsnivå.
M1 för alla
En grundkurs för alla hundägare (kopplat till utvecklingsmålet)
Informerades om att det görs en inventering av MH-banor och vi fick ut listor i våra
grupparbeten där vi fick gå igenom och se om alla banor t.ex. var aktiva. Det vi oftast hittade
var att banorna fanns på flera ställen i listorna vilket justerades.
Det finns ca 150 MH och 60 MT banor i listorna men det har minskat och år 2014 fanns ca 120
MH-banor. MT angavs inte detta år.
-Att dela banor med varandra kom vi fram till i grupperna borde kunna fungera.
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-Samordning av utbildningarna skulle både bli ekonomiskt effektivt och ge mycket.
MH i stort. Diskuterades även om något behöver justeras.
-Diskuterades genomförande och kvalitetssäkring som är viktiga delar.
- MH är underlag för avelsutvärdering
- Banor m.m. får inte bli för olika
- Kunna lita på att resultaten är jämförbara
- Fältprov
- MH är tillförlitligt
- Mentalindex ligger helt på MH-resultaten.
Mentalindex - Hur kan vi ansluta?
Grupparbete:
Vad är begreppet offentlig plats
Offentlig plats (privata banor) – Vad avses och varför?
Kvalitetssäkring av banor – hur gör vi?
Grupperna hade diskuterat och kom fram till följande:
Att banan skall uppfylla gällande bestämmelser och anvisningar. Kvalitetssäkrare skall kunna
dyka upp, även vid pågående prov men får inte störa provet.
En grupp kom fram med ett förslag på definition avseende privata banor.
Egen mark, egna hundar och egen uppfödning, den kombinationen skall aldrig kunna uppstå på
en bana.
Nästa punkt på programmet var utvecklingsprojektet 100.000 medlemmar till 2018.
Föredragande Olof Nordqvist projektansvarig i SBK
Tappet av medlemmar inom SBK får konsekvenser:
-ekonomiska
-påverkanskraften minskar
-tron på oss själva kan minska
Vi har ställts inför ett vägval:
Backa och rätta oss efter den nya situationen eller vända och öka och utveckla verksamheten.
Beslutet i FS är Stoppa! Vända! Växa!
Det övergripande målet är att fira 100 år med 100.000 medlemmar.
I fokus:
Medlemmarna och de blivande medlemmarna
Skapa en god cirkel där mera medlemmar ger bättre ekonomi och mera verksamhet för alla.
Det blir flera nöjda medlemmar.
Dagssituationen.
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-

-

Det är få på varje klubb 5 – 8 % som arbetar
Vi behöver organisera arbetet på ett smart sätt.
Flera personer behövs
Fler vill arbeta ideellt, det har man kontrollerat, men fler är tveksamma till fasta
uppdrag utan vill ta korta periodiska insatser.
Vi har tappat klubbsamhörigheten idag. Vi är inte alls på klubbarna på samma sätt idag
men behöver klubben för att tävla.
Informerades om ett exempel: Lokalklubbsordförande från en Stockholmsklubb har
arbetat med att bjuda in rasklubbar att vara på klubben eftersom man har plats. Viktigt
med positivt bemötande mot varandra.
Utvecklingsprojektet 100.000 medlemmar skall försöka vara nav för att kunna hjälpa
till att få ut info. Skall göra en kunskapsbank och manual och en utvecklingsplan som vi
skall fylla från organisationen.

Grupparbete utvecklingsprojektet – rasklubbsrelaterat.
Vi skulle lösa ”rasklubb X” utmaning somvar:
-En utvecklingssatsning
-Målet var att flera nöjda medlemmar på en klubb med en positiv anda som skall utvecklas och
öka medlemsantalet.

-

Aktivera uppfödare att anmäla sina valpköpare som medlemmar
PR info satsning i samband med de stora SKK utställningarna.

Rekrytera:
Samarbete med uppfödare och samarbete med lokalklubbarna som kan hjälpa till med uppfödar
MH då inte alla rasklubbar har tillgång till egna banor eller att lokalklubbarna hyr ut sina banor
till rasklubbar.
Diskuterades att distrikten tar reda på vilka lokalklubbar som vi ta in rasklubbar på sitt område
för att ha träffar, MH etc. Den sociala delen mellan hundägare är mycket viktig.
Ca 20% av våra medlemmar är aktiva vid tävling.
Vad lockar vi in medlemmarna med i organisationen?
Grupperna kom här med mycket förslag:
-

-

Kennelträffar, läger, allmänna medlemsträffar. Få med uppfödare – uppfödarna får
valpköparna intresserade av rasklubben. Skicka ut info till nya meldemmar – gratis till
den nya valpen .
Temadagara
Miljöträningsaktivitet
Sociala träffar
Aktivitetsbanor
Rasmästerskap
Marknadsföra sig via hunddagis
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-

Hundpromenader
 Samarbete med lokalklubbar
 Nätverk bildas inom klubben över hela landet
 Kortare insatser i projektform
- Det har skett en stor förändring, det finns många privata aktörer idag på marknaden.
Enbart i Stockholm finns 55 företag som arbetar med hund.
Diplom till dem gjort något prov etc.
- Uppfödarna är ”limmet” för att få nya medlemmar
- Tidning. Skicka ut tidning till valpköpare
- Föreläsningar
- Bjuda in att vara med
- Riktade frågor
- Personliga kontakter
- Prova på paket
- Samarbete / Lokalklubb Rasklubb
- Samarbete med annan klubb utanför SBK – Fotbollsklubb etc.
- Ta in servicehund, nosework m.m.
När vi nu alla skall genomföra detta…………
Gemensamma funktioner. Distrikt, klubbar, medlem och hundägare.
Lokalklubbar och rasklubbar – samarbete













Vad innebär det för oss?
Är vi beredda att ta bollen?
Höja priset på våra kurser m.m. (lokalklubbar)
PT – problem (personlig tränare) Konstaterades att begreppet problemhund har
tillkommit på senare år och förklaringen kan vara att ”bra” hundar kan på klubbarna
upplevas stökiga och man har svårt att hitta en träningsform om det inte finns en erfaren
instruktör med en bakgrund i t.ex. bruksarbete och ”starka” hundar.
Enskild timme med instruktör
Bestäm sig för att satsa på utveckling. Få med styrelse och kommittéer
Gör en plan + att välja från ”smörgåsbordet” (Finns förslag på olika aktivieter i
kunskapsbanken) Ta några värdefulla först och få stopp på medlemmar som lämnar
klubben.
Engagera flera. Skapa den andra cirkeln (innebär bl.a. att engagera flera). Motivera och
dela ut uppdrag.
Var lite säljare
Marknadsför, Ring passiva och be om hjälp på te.x. en punktinsats. Ett peronsligt
samtal ger så mycket mera än t.ex. ett mail.
Ett steg i taget! Goda exempel, var uppmärksam.

Olof Nordqvist pratade om att man ville ha pilotklubbar och man var välkommen att diskutera
detta.
- En medlemsundersökning på sin klubb.
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Rolf Weiffert förbundsordförande påtalade att:
- Glöm inte våra ungdomsmedlemmar.
Mera info från utskottet:
Lathundsutbildning
Man frågade om det fanns intresse för en central avelsmåls och uppfödarkonferens. Det fanns
intresse och ”Tinka” Carlsson från Hovawart anmälde sig att kunna arbeta med konferensen
och även ”Kicki” Näslund Kelpie kommer att ingå i arbetet.
Vi diskuterade kort valphänvisning och att det fanns olika regler inom rasklubbarna.
Alla var överens om att det borde vara att samarbete mellan SBK och SKK:s Köpa hund där
det borde finnas en länk till aktuell rasklubb.
Söndag.
Mentalbeskrivning Valp – MV
Inga-Lill Larsson gav en bakgrundsinformation om hur MV kom till:
2010 fick man ett uppdrag att se över alla valpbeskrivningar som florerade ute i organisationen.
Man fastnade för Lars Fälts valpbeskrivning som kom att modifieras med Lars medverkan.
2012 började man på försök med MV.
I dagsläget har ca 800 valpar, hälften bruksraser genomfört MV.
MV är ej förankrat hos SKK utan det är SBK:s beskrivning.
MV leder till:
- Tidig prognos av avkommebedömning
- Uppfödare får lättare att placera valpen
- Dokumentationen får uppfödaren och det är en kullsammanställning.Kan även få på
enskild individ.
- Det skall vara praktiskt genomförbart i hemmiljö
- Genomförs lika
- Valpens ålder 7 -8 veckor
- Är moment som SBK kan ställa sig bakom
- Skall kunna följa upp mot MH
Tydliga mål
Ambitionen är att det skall kunna redovisas på nätet som genomfört MV
Man har funnit att det finns ett fåtal valpar där man klart har kunna se resursförsvar, inte många
men det intressanta är att man kan se detta i tidig ålder. Det innebär att den valpen är det viktigt
att den får rätt ägare.
1:a delen är valp själv tillsammans med beskrivaren.
2:a delen finns föraren med
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Utbildning till MV-beskrivare:
- Mentalfunktionärer
- Erfarna uppfödare
- Krav att man är SBK-medlem
- Rekommendation från rasklubb eller distrikt.
Gruppen färdigställer nu dokument kring:
Moment, anvsningar, nycklar smat lathund, materiallista och blanketter.
Det har konstaterats att nyfikenhet + trygghetsfaktor har en ganska start korrelation. Är man
nyfiken har man lättare att klara saker och är man trygg är det också positivt naturligtvis.
Kontakt – Hälsning – Socialitet: Mycket talar för att önskan att ta kontakt + samarbete finns
redan hos unga valpar.
Man tittar på hur valpen leker och hur den griper. Det går också att se att i nyfikenheten att
undersöka finns olika strategier som också finns kvar när MH genomförs.
Social ängslighet finns i vissa situationer.
Se Definitioner av beteenden och jämförelse MV/MH av Lars Fält. Utdelat på konfensen.
Bifogas som bilaga 1.
Information avseende avel från utskottet.
Utskottet informerade om att man hos SKK ansökt om att hundar som skall gå i avel skall har
samtliga 33 kryss ifyllda på MH för att registrera valpar.
Utskottsgruppen Friskvård har nu bemannats med tills vidare två personer:
Kicki Östensson, veterinär
Maths Lindberg, Veterinärkliniken Husdjurshälsan. Leg. Djursjukskötare
Båda har Schäfer.
Inom sitt ansvarsområde har man Kvalitet på utbildning, Uthållighetsprovet, SBK:s hälsoenkät.
Avel, träning och tävling skall ge friska hundar
Samarbete inom och utom SBK.
Man har bl.a. för avsikt att studera den forskning som finns. Erfarenheter från veterinärkliniker
och fysioterapeuter, diskussioner och enkäter till tävlande.
Samarbetet utanför SBK kan vara med veterinärer och specialister, forskare, SKK, SLU och
även med idrottsläkare och forskare på humansidan.
Mål: Veta att våra hundar är sunda genom aveln och att det ökar sin sundhet genom rätt träning
och fysiologiska tävlingsmoment.
”Välj en brukshund, jobba med din hund, då har du största chansen att få en frisk hund”
Det är bra att man nu har bemannat även denna utskottsgrupp och det blir spännande att fälja
dem framöver.
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Samtliga utskotts gjorde en presentation av vad man arbetar med och utskottsgruppen exteriör
arbetar med justering av exteriörprotokollet, utställningar och olika former av utbildningar.
Aktuellt just nu är anatomiutbildningar och en exteriörbeskrivarutbildning i början av 2016.
Informerades om att förslaget på championats och utställningsbestämmelserna för bruksraserna
nu skickats.
Utskottsgruppen mental arbetar med samordning ich distribution av information avseende den
mentala statusen för de raser SBK har avelsansvar. Samarbetar med berörda utskott för att
bevaka utvecklingen av hundar mentala status. Bevakar tillämpningen av fastställda regler och
anvisningar för mentalbeskrivning och mentaltest. Arrangerar konferensen för beskrivare och
MT-domare, ansvarar för att följa upp att mentalbanor och material stämmer med
anvinsingarna och att funbktionärerna är utbildade och arbetar på ”korrekt” sätt vid MH och
MT. Ansvarar för att arrangera fortbildning för funktionärer samt arrangera utbildning av
Mentalbeskrivare och Mentaltestdomare vid behov.
Utskottsgruppen avelssamordning arbetar bl.a. med RAS, status och rutiner, Lathunden,
utbildning och utveckling och olika former av projekt inom avelssamordningen samt
konferenser där det behövs.
Detta var några korta raser om den presentation som gjordes av utskottsgrupperna.
Mera finns att läsa på SBK:s hemsida.
Sista programpunkten på helgens dagordning var
SM för Bruksraser.
Reino Oskarsson Svenska Schäferhundklubben informerade om att Schäferklubben har
påbörjat arbetet men att det behöver tillsättas flera i gruppen från andra rasklubbar för att gå
igenom vilka grenar vi skall ha.
Vi måste också se över uttagningsförfarandet för deltagande.
Intresserade kan anmäla personer till arbetsgruppen via Svenska Schäferhundklubbens kansli.
Det påtalades också att domarkåren lägger ribban på fel saker och tittar ej rasmässigt vid
bedömning av bruksproven. Detta behöver uppmärksammas och ses över.
Titta på Nordic Style – skall var gk hkl för att kunna delta.
2016 kan behövas som arbetsår för SM för brukshundar. Det behövs göras olika typer av regler
och bestämmelser för deltagande, var skall vi vara, vilka grenar etc. och målet blir att första
SM genomförs 2017.
2015 års RAS-RUS avslutatdes med lunch och därefter hemresa.

Vid pennan
Yvonne Brink
Patrik Grönfeldt har läst rapporten så inget väsentligt är glömt och han hade inget mer att tillägga.
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