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SKKs föreningskommitté
Svenska Barbetklubben
Svenska Lagotto Romagnoloklubben
Specialklubben för bearded collie
Svenska Vallhundsklubben
Cocker spaniel Klubben
Springerklubben
Svenska Spaniel och Retrieverklubben
Stövarklubben
Svenska Wheatenterrierklubben
Svenska Terrierklubben
Svenska Björnhundklubben
Svenska Älghundklubben
Svenska Pudelklubben
Svenska Vorstehklubben
Tibetanska Terriersällskapet
Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser
Svenska Wachtelhundklubben
Vit Herdehundklubb
Svenska Brukshundklubben
Specialklubben för Västgötaspets
Svenska Staffordshire Bullterrier Klubben

Härmed översändes protokollsutdrag ur vederbörligen justerat protokoll fört vid
sammanträde med SKKs avelskommitté den 14 juni 2017.

SKK/AK nr 3-2017
§ 88

Nya indexraser

Sofia Malm har under våren haft kontakt med klubbar vars raser är aktuella för
införande av index för HD, och i vissa fall även ED. Det förelåg till dagens möte en
sammanställning över dessa raser tillsammans med återkoppling från klubbarna. Den
övervägande majoriteten av de som erbjudits index från 2018 alternativt 2019 har
ställt sig positiva till index.
SKK/AK beslutade att samtliga klubbar som tackat ja till index för HD och/eller ED i sina
raser ska få tillgång till verktyget redan från och med januari 2018. Dessa 16 raser är
barbet (under förutsättning att det går att säkerställa beräkningarna för den lilla
numerären), bearded collie, border collie, cocker spaniel, engelsk springer spaniel,
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finsk stövare (redan beslutat av SKK/AK möte 1-2017), hamiltonstövare, irish soft
coated wheaten terrier, karelsk björnhund, lagotto romagnolo, mellanpudel, strävhårig
vorsteh, tibetansk terrier, wachtelhund (även ED-index), vit herdehund (även ED-index)
och västgötaspets.
SKK/AK beslutade dessutom införa HD- och ED-index för staffordshire bullterrier, se
vidare under § 90.
Utöver dessa raser tillkommer de 5 raser för vilka SKK/AK redan vid tidigare möte (AK
1-2017) beslutat införa index från 2018. Dessa är briard, chow chow (även ED-index),
dogue de Bordeaux (även ED-index), newfoundlandshund (även ED-index) och tysk
schäferhund (även ED-index). I och med detta införs index från januari 2018 för
ytterligare 22 raser.

Med vänlig hälsning
Svenska Kennelklubben

Anna Qvarfort
e.u.
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