
 

fredagen den 21 december 2018 

 

Till Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS). 

I slutet av november möttes vi av nyheten att förbundsstyrelsen, på inrådan av utskottet avel och hälsa, har 

fattat beslut om att alla hundar av brukshundras ska ha någon form av arbetsmerit för att erhålla 

utställningscertifikat och championat från och med 2022. I informationen på hemsida och Facebook kunde 

vi vidare läsa att krav på arbetsmeriter ligger helt i linje med Brukshundklubbens uppgift, och rasklubbarnas 

intresse. 

Det som däremot inte fanns att läsa i samma information var rasklubbarnas inställning till beslutet eller hur 

diskussionerna med rasklubbarna har sett ut innan beslutet fattades. Det kunde man inte av den enkla 

anledningen att varken utskottet avel och hälsa, eller FS, har efterfrågat vare sig rasklubbarnas åsikter eller 

inställning i frågan innan man fattade beslutet att begränsa rasklubbarnas möjlighet att påverka den 

kommande regelrevideringen.  

 

Det var därför med stor förvåning undertecknade rasklubbar tog del av FS:s beslut via olika sidor och 

grupper på Facebook där nyheten delades snabbt. För inte heller efter beslutet var fattat och kommunicerat 

till allmänheten har FS eller utskottet avel och hälsa tagit kontakt med rasklubbarna för att informera eller 

diskutera frågan.  

 

När förvåningen lagt sig och kontakt tagits mellan rasklubbarna, kunde vi snabbt konstatera en utbredd 

besvikelse i förhållande till FS handhavande av frågan. Oavsett rasklubbarnas eventuella olika inställningar i 

sakfrågan, reagerade många av oss starkt på FS hantering, och det vi upplever som stora brister i 

kommunikationen.  

 

Rasklubbarna har under en längre tid framfört att vi på flera områden upplever bristande samarbete med 

både förbundsstyrelsen och utskotten. Vi anser att bruksrasernas intressen i flera avseenden får stå tillbaka 

till förmån för övrig verksamhet inom vår specialklubb och att vi har svårt att få gehör för frågor som är 

viktiga för rasklubbarna. Trots detta väljer FS att ensamt fatta beslut i den aktuella frågan, utan att involvera 

rasklubbarna.  

Vi hoppas naturligtvis att allt det här rör sig om ett mycket olyckligt misstag och att FS har för avsikt att 

beslut som rör brukshundraserna ska bygga på konstruktiva och inkluderande diskussioner, där 

rasklubbarnas medlemmar genom öppna och demokratiska processer får möjlighet att höras i frågor som 

berör de raser som Svenska Brukshundklubben har ansvar för.  

 

Med vänliga hälsningar,

Svenska Australian cattledogklubben 

Australian shepherdklubben 

Beauceronklubben 

Svenska Bouvierklubben 

Svenska Boxerklubben 

Svenska Briardklubben 

Chodský pesklubben 

Svenska Collieklubben 

Svenska Dobermannklubben 

Rasklubben Hollandse herdershond 

Svenska Hovawartklubben 

Svenska Riesenschnauzerklubben 

Svenska Rottweilerklubben 

Rasklubben för Rysk svart terrier 

Vit Herdehundklubb 

 


