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§133. Mötets öppnande 

Mötesordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

133.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

133.2. Val av protokolljusterare 

Linda Johansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

133.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§134. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från SRRS/Cs styrelsemöte 2019-11-13 och 2019-12-12 är justerade.  

§135. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§136. Rapport AU 

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 

§137. Rapport sekreterare 

137.1. 2019-12-18 SKK: Medlemsantal 2019 

Styrelsen noterade att klubbar vars medlemsregister inte administreras av SKK ska rapportera sitt 

medlemsantal senast 2020-01-31. Styrelsen konstaterade att detta inte berör SRRS och informationen 

lades till handlingarna utan åtgärd. 

137.2. 2019-12-30 SKK: CS protokoll nr 7-2019 

Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS möte 2019-11-18 – 2019-11-19. Informationen lades till 

handlingarna. 

137.3. 2020-01-09 SKK: Inbjudan till utbildning i programmet Katalog för PC 

Styrelsen noterade inbjudan från SKK till utbildning i programvaran ”Katalog för PC” 2020-02-29 – 

2020-03-01 i Rotebro. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK med uppdrag 

att besluta om deltagande inom ramarna för kommitténs budget och i förekommande fall ombesörja 

att anmälan. 

137.4. 2020-01-13 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 2019-12-06 

Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till 

handlingarna. 

137.5. 2020-01-15 SBK: Påminnelse Inbjudan till regelkonferens 

Styrelsen noterade inbjudan från SBK till regelkonferens i bruks, lydnad och rallylydnad som 2020-

04-04 – 2020-04-05. 
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Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för beslut om 

deltagande inom ramarna för kommitténs budget. 

137.6. 2020-01-15 SBK: Regelförslag klart inför konferensen 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att regelförslagen inför SBKs regelkonferens 

(§138.5) finns tillgängliga. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till 

SRRS/TK för kännedom. 

137.7. 2020-01-20 SKK: Icke hänvisning 

Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till 

handlingarna. 

137.8. 2020-01-20 SKK: Auktorisationer allrounddomare 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att Birgitta Svarstad och Annika Ulltveit-Moe åter 

har auktoriserats som allrounddomare. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom. 

137.9. 2020-01-21 SKK: SRD 

Styrelsen noterade information från SKK gällande SRD inför årets utställningssäsong. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom. 

137.10. 2020-01-22 SKK: Ytterligare ett beslut från Disciplinnämndens sammanträde 2019-12-06 

Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till 

handlingarna. 

§138. Ekonomiärenden 

138.1. Medlemsåterbäring 2019 

I enlighet med beslut vid Fullmäktigemötet 2019-04-13 §12c gällande medlemsåterbäring till 

lokalavdelningarna så uppdrog styrelsen till kassör Sonja Nilsson att, baserat på medlemsantal  

2019-12-31, ombesörja att utbetalning sker enligt följande: 

 SRRS/Norra 110 medlemmar  2.920 SEK 

 SRRS/Västra 291 medlemmar  7.760 SEK 

 SRRS/Östra 501 medlemmar  13.220 SEK 

 SRRS/Södra 332 medlemmar  8.620 SEK 

138.2. Resultaträkning 2019 

Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson inkommit med en preliminär resultatrapport 

för bokföringsåret 2019. Styrelsen noterade att ekonomin är god och att resultatet håller sig inom 

budgeterade ramar. 

Styrelsen noterade att SRRS ännu inte erhållit någon faktura från Scandic avseende SRRS 

Avelskonferens 2019. Styrelsen noterade vidare att SRRS kassör Sonja Nilsson har kontaktat dem via 

e-post i december 2019 utan respons samt via telefon i början av januari 2020. 

Styrelsen uppdrog till Sonja Nilsson att reservera 40.000 SEK som en obetalad skuld att belasta 2019 

års resultat. 
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138.3. Balansräkning 2019 

Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson inkommit med en preliminär balansrapport för 

bokföringsåret 2019 och att likviditeten är god. 

Styrelsen noterade att SRRS håller likvida medel för f.d lokalavdelning SRRS/Västra. Vid SRRS 

omorganisation som trädde i kraft 2014-12-30 delades lokalavdelningens medlemmar upp mellan nya 

SRRS/Västra (163 medlemmar), SRRS/Södra (77 medlemmar) samt SRRS/Östra (16 medlemmar). 

Styrelsen beslutade att fördela f.d SRRS/Västras likvida medel a´ 19.644,32 mellan de tre 

lokalavdelningarna baserat på det antal medlemmar som flyttades till respektive lokalavdelning. 

Styrelsen uppdrog till kassör Sonja Nilsson att utbetala 12508,32 SEK till SRRS/Västra, 5908,00 till 

SRRS/Södra och 1.228,00 SEK till SRRS/Östra. 

§139. Organisationsärenden 

139.1. 2019-12-19, 2019-12-31, 2020-01-07, 2020-01-14, 2020-01-16 och 2020-01-21 SKK:  

Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd. 

139.2. 2019-12-19, 2019-12-31, 2020-01-07, 2020-01-14, 2020-01-16 och 2020-01-21 SKK:  

Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.  

139.3. 2020-01-01 SKK: Medlemsstatistik 2019-12-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och kommittéerna informationen 

för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

139.4. 2020-01-01 SKK: Nya medlemmar 2019-12-01—2019-12-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och 

medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

139.5. 2020-01-01 SKK: U-märkta medlemmar 2019-12-01—2019-12-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och kommittéerna informationen 

för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

139.6. 2020-01-01 SKK: Medlemslista 2019-12-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och 

medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

139.7. Problem med SRRS e-post 

Styrelsen noterade att problemen med SRRS e-post (se protokoll 2019-12-12 §122.8) verkar vara 

lösta av SRRS e-postleverantör. 
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§140. Avels- & uppfödarärenden 

140.1. Medlemmar SRRS/AUK 2019 

Styrelsen noterade rapport från Jessica Persson att samtliga medlemmar i SRRS/AUK har meddelat att 

de står till kommitténs förfogande 2020. 

Styrelsen beslutade att tillsätta Jessica Persson som sammankallande samt Madelaine Rörström, 

Cornelia L. Olsson och Jenny Jurnelius som ledamöter i kommittén för perioden 2020-01-01 – 2020-

12-31. 

Punkten justerades omedelbart. 

140.2. SRRS/AUK protokoll från arbetsmöten 2019  

Styrelsen noterade att SRRS/AUK inkommit med protokoll från kommitténs arbetsmöte 2019-01-14, 

2019-02-20, 2019-04-03, 2019-05-15, 2019-06-12, 2019-09-03, 2019-09-17, 2019-09-29, 2019-10-15, 

2019-12-15 och 2020-01-19. Styrelsen fastställde protokollen. 

140.3. Verksamhetsberättelse 2019 

Styrelsen noterade att SRRS/AUK inkommit med en verksamhetsberättelse för 2019 och tackade för 

denna. Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen. 

Punkten justerades omedelbart. 

140.4. Verksamhetsplan 2020 

Styrelsen noterade att SRRS/AUK inkommit med en verksamhetsplan för 2020 och tackade för denna. 

Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplanen. 

Punkten justerades omedelbart. 

140.5. SRRS Hälsofond 2020 

Styrelsen noterade att SRRS/AUK föreslagit att prioriterade hälsoområden för SRRS hälsofond ska 

vara oförändrade 2020. 

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget i enlighet med Bilaga 1 att vara gällande från och med 

2020-01-01. 

Punkten justerades omedelbart. 

140.6. Hälsoenkät 2020 

Styrelsen noterade rapport från SRRS/AUK gällande att hälsoenkät för hundar födda 2011 (8 år) och 

2016 (3 år) har publicerats på SRRS hemsida 2019-12-25. Enkäten är öppen t.o.m 2020-01-31. 

SRRS/AUK har beställt ett informationsutskick via brev till de hundägare som registrerat sitt ägarskap 

i SKKs ägarregister. Utskicket distribuerades 2019-12-27. Kostnaden för utskicket är cirka 4.000 SEK 

vilket är inom budgeterade ramar. 

Hälsoenkäten har, utöver utskicket, marknadsförts via utvalda rasrelaterade FB-grupper på Facebook. 

§141. Mentalitetsärenden 

141.1. Medlemmar SRRS/MK 

Styrelsen noterade rapport från Jessica Persson att samtliga medlemmar i SRRS/MK har meddelat att 

de står till kommitténs förfogande 2020. 
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Styrelsen beslutade att tillsätta Ingela Wredlund som sammankallande samt Catharina Tandefelt, 

Ulrika Stiernblad och Madelaine Thorberg som ledamöter i kommittén för perioden 2020-01-01 – 

2020-12-31. 

Punkten justerades omedelbart. 

141.2. Verksamhetsberättelse 2019 

Styrelsen uppdrog till SRRS/MK att inkomma med kommitténs verksamhetsberättelse 2019 senast 

fem dagar före nästa ordinarie styrelsemöte. 

Punkten justerades omedelbart. 

141.3. Verksamhetsplan 2020 

Styrelsen uppdrog till SRRS/MK att inkomma med kommitténs verksamhetsplan 2020 senast fem 

dagar före nästa ordinarie styrelsemöte. 

Punkten justerades omedelbart. 

§142. Tävlingsärenden 

142.1. Medlemmar SRRS/TK 

Styrelsen noterade rapport från Lilly-Ann Forsman att samtliga medlemmar i SRRS/TK förutom Mari 

Levänen har meddelat att de står till kommitténs förfogande 2020.  

Styrelsen noterade vidare att Gisela Lindberg meddelat att hon står till kommitténs förfogande 2020. 

Styrelsen beslutade att tillsätta Lilly-Ann Forsman som sammankallande samt Charlotte 

Ekenstierna, Paula Pukk och Gisela Lindberg som ledamöter i kommittén för perioden 2020-01-01 – 

2020-12-31. 

Punkten justerades omedelbart. 

142.2. Verksamhetsberättelse 2019 

Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att inkomma med kommitténs verksamhetsberättelse 2019 senast 

fem dagar före nästa ordinarie styrelsemöte. 

Punkten justerades omedelbart. 

142.3. Verksamhetsplan 2020 

Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att inkomma med kommitténs verksamhetsplan 2020 senast fem 

dagar före nästa ordinarie styrelsemöte. 

Punkten justerades omedelbart. 

142.4. Förslag till ändring av poängberäkning för noseworklistan 

Styrelsen beslutade att ny poängberäkning för SRRS noseworklista i enlighet med Bilaga 2 ska vara 

gällande från och med 2020-01-01. 

142.5. Förtydligande vinnarlistor 

Styrelsen noterade förslag från SRRS/TK om att förtydliga reglerna för SRRS vinnarlistor med att 

samtliga ägare till hund på listan ska vara medlemmar i SRRS. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson 

att uppdatera SRRS hemsida i enlighet med SRRS/TKs förslag. 

142.6. Exteriördomare 2020 

Styrelsen noterade att samtliga lokalavdelningar har bokat exteriördomare till sina officiella 

rasspecialer 2020. 
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142.7. Exteriördomare 2021 

Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att till nästa styrelsemöte inkomma med en statusrapport avseende 

bokade exteriördomare till de officiella rasspecialerna 2021. Exteriördomare för rasspecialerna 2021 

ska enligt SRRS Tävlingsriktlinjer vara bokade senast 2019-12-31. 

142.8. Revidering av regler för agility, remissomgång 2 

Styrelsen noterade att SRRS/TK rapporterat att de inte har några invändningar mot förslaget. 

142.9. Officiella utställningar 2022 

Styrelsen noterade att enligt den beslutade ”turordningen” (protokoll 2016-11-15 §122.2) ska BISS-22 

arrangeras av SRRS/Västra. 

Styrelsen noterade att SRRS/TK har inkommit med nedanstående sammanställning över 

lokalavdelningarnas önskemål om arrangemang av officiella utställningar 2022.  

 2022-06-11 SRRS/Östra Hågelbyparken  Tumba  1 hancert & 1 tik  

 2022-07-10 SRRS/Norra Forsparken  Alfta  1 hancert & 1 tikcert 

 2022-08-06 SRRS/Västra Skutberget  Karlstad  1 hancert (BISS-22) 

 2022-08-07 SRRS/Västra Skutberget  Karlstad  1 tikcert (BISS-22) 

 2022-09-11 SRRS/Södra Gästgivargården Röstånga 1 hancert & 1 tikcert 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att snarast skicka in SRRS ansökan till SKK. 

Punkten justerades omedelbart. 

142.10. SRRS Viltspårsmästerskap 2020 

Styrelsen noterade förslag till regler för SRRS Viltspårsmästerskap. 

Styrelsen beslutade att remittera förslaget till lokalavdelningarna för genomgång vid nästa 

samverkansträff 2020-01-29. Lokaldelningarnas eventuella förslag till ändringar ska vara styrelsen 

tillhanda senast 2020-02-10. 

Styrelsen noterade att SRRS/Södras kvaltävling kommer att hållas 2020-04-26. 

Styrelsen uppdrog till övriga lokalavdelningar att inkomma till SRRS/C med datum för kvaltävlingen 

senast 2020-02-29. 

Punkten justerades omedelbart. 

142.11. Förslag till ändrad delegeringsordning avseende officiella lydnadsprov 

Inget att rapportera. 

§143. Kommunikationsärenden 

143.1. Ridgeback-Nytt 

Styrelsen beslutade att fastställa av Johan Ahlenius föreslagen utgivningsplan för 2020: 

Nr 1: manusstopp 24 februari, utgivning vecka 13 

Nr 2: manusstopp 25 maj, utgivning vecka 26 

Nr 3: manusstopp 24 augusti, utgivning vecka 39 

Nr 4: manusstopp 9 november, utgivning vecka 51 

Punkten justerades omedelbart. 
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143.2. SRRS hemsida 

Styrelsen noterade att hemsidan har uppdaterats med ny poängberäkning för lydnadslistan (protokoll 

2019-11-13 § 101.1) samt noseworklistan (protokoll 2020-01-23 § 143.1). 

Styrelsen noterade att hemsidan har uppdaterats med nya texter för valpköparen och hundägaren. 

Texterna har före publicering granskats av SRRS/AUK, SRRS/MK och SRRS/C. 

143.3. SRRS Årsbok 

Inget att rapportera. 

§144. Sponsorer och samarbetspartners 

144.1. Agria 

Styrelsen noterade att Agria inkommit med en mall för handlingsplan för 2020. Styrelsen fyllde 

gemensamt i sina delar i handlingsplanen och beslutade att godkänna förslaget som ett underlag inför 

mötet med Agria. 

Styrelsen uppdrog till Linda Fredholm och Lilly-Ann Forsman att boka tidpunkt för och delta vid ett 

handlingsplansmöte med Agria under vecka 7, 8 eller 9 2020. 

144.2. Brit Care 

Inget att rapportera. 

§145. Rapport lokalavdelningar 

145.1. Samverkansträff med ordföranden i lokalavdelningarna 

Styrelsen noterade att nästa samverkansmöte är planerat till 2020-01-29. 

145.2. SRRS/Södra Protokoll från styrelsemöte 2019-12-19 och 2020-01-16 

Styrelsen noterade protokoll från SRRS/Södras styrelsemöte 2019-12-19 och 2020-01-16 och tackade 

för dessa. Styrelsen fastställde protokollen och lade dem till handlingarna. 

§146. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§147. Övriga ärenden 

147.1. SRRS Fullmäktigemöte 2020 

- Kallelse 

Styrelsen noterade att kallelse har publicerats i Ridgeback-Nytt nummer 4/2019 samt på SRRS 

hemsida 2020-01-18. 

- Motioner 

Styrelsen noterade att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2020-03-01. 

- Fullmäktigehandlingar 

Styrelsen noterade att fullmäktigehandlingar, inklusive resultat- och balansräkning, 

verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020 ska vara delegater och suppleanter 

tillhanda senast 2020-03-21. Handlingarna kommer samma dag att publiceras på SRRS hemsida. 

147.2. Välkomstfolder till nya medlemmar 

Inget att rapportera. 
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147.3. Domare som önskar utöka sitt rasregister med rhodesian ridgeback 

Styrelsen noterade förslag till riktlinjer för domare som önskar utöka sitt rasregister med rhodesian 

ridgeback. Styrelsen beslutade att fastställa förslaget i enlighet med Bilaga 3. 

SRRS riktlinjer kommer från och med dagens datum att vara vägledande för SRRS styrelse vid 

hantering av förfrågan från domare om att utöka sitt rasregister med rhodesian ridgeback. Vilka 

egenskaper som gör en person till en lämplig exteriördomare av rhodesian ridgeback går dock inte att 

mäta och därför kommer varje ansökan att behandlas individuellt. 

Punkten justerades omedelbart. 

147.4. Ny CV-titel 

Styrelsen noterade att S46679/2009 C.I.B NORD UCH SE VCH Akeba A.Hunters Magmabona har 

sex championavkommor och därmed är berättigad till SRRS inofficiella titel CV. Grattis till ägare & 

uppfödare! 

§148. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen noterade att nästa styrelsemöte beslutats att hållas 2020-03-05 klockan 19:30 via Skype. 

§149. Mötets avslutande 

Mötesordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 
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BILAGA 1: HÄLSOFOND 

 

Hälsofonden syftar till att ekonomiskt kunna bidra till bibehållande eller förbättring av rasens hälsa i 

Sverige genom prioriterade hälsoprojekt eller hälsorelaterade områden som utses baserat på hög 

förekomst och/eller hög allvarlighetsgrad inom rasen i Sverige. 

Fonden förvaltas av SRRS Avels- och uppfödarkommitté (SRRS/AUK), eller vid frånvaro av sådan 

kommitté av SRRS centralstyrelse, som årligen ska utse hälsoprojekt eller hälsoområden där det 

utifrån kriterierna ovan anses vara gynnsamt för rasen i Sverige som helhet att bidraga ekonomiskt för 

att nå framsteg eller få ökad kunskap i hälsofrågor.  

 

HÄLSOOMRÅDEN 2020 

 

Dödsfall till följd av odiagnostiserad sjukdom 

Bakgrund: Hundar kan avlida plötsligt, eller insjukna så svårt att de måste avlivas, utan att det finns 

någon uppenbar förklaring till vad som gör dem sjuka. En obduktion kan i detta fall ge information 

om vad som orsakat dödsfallet/sjukdomen och SRRS/AUK anser att denna information är viktig för 

hälsoinventeringen i rasen. 

Under de senaste åren har plötslig hjärtdöd till följd av rytmrubbningar hos Rhodesian Ridgeback 

identifierats som en av orsakerna till att hundar avlider plötsligt utan sjukdomssymptom. Det pågår 

forskning på ämnet och ärftlighet har påtalats men arvsgången är ännu okänd.  

Fastställande av sjukdoms- och dödsorsak är alltid en fördel då det ger korrekt information om vad 

som hänt individen och minskar risken för spekulationer. 

Bidragets syfte: Att öka kunskapen om vilka sjukdomstillstånd som leder till plötsliga dödsfall hos 

yngre hundar samt få en indikation på dess frekvens inom rasen. 

Bidragets målgrupp: Rhodesian Ridgebacks som avlider/avlivas före sex års ålder till följd av 

odiagnostiserad sjukdom. 

Bidragets storlek: Bidrag kan efter ansökan beviljas upp till 50% av hundägarens obduktionskostnad 

med maximalt 1.500 SEK. 

 

Leversjukdom/leversvikt (ej förgiftningsrelaterad) 

Bakgrund: Leversjukdom är ovanligt hos Rhodesian Ridgeback. Vid inventering av avelsregistret så 

finns endast ett fåtal registrerade dödsfall till följd av leversjukdom och den låga frekvensen stöds 

även av försäkringsstatistik från Agria (Agria Breed Profile 2006–2011). 

Enligt SRRS/AUKs kännedom finns det inom rasen fyra bekräftade fall av en mycket ovanlig 

leversjukdom, s.k ”Lobulär dissekerande hepatit” (LDH). En sjukdom som ger en snabb kronisk 

leversvikt med dödlig utgång. Sjukdomen är mycket sällsynt och i den sparsamma litteratur som finns 

anges inga kända orsaker. Det spekuleras om viss ärftlighet och i ljuset av detta rekommenderar 

SRRS/AUK att individer som avlivas till följd av leversvikt bör obduceras i syfte att säkerställa 

dödsorsaken. 

Bidragets syfte: Att få en bättre bild av förekomsten av leversjukdom inom den svenska populationen 

samt följa upp att det inte finns ett mörkertal av LDH. Bidrag kan beviljas för obduktion av hund som 

enligt veterinärutlåtande avlivas p.g.a av leversvikt eller leversjukdom. 

Bidragets målgrupp: Rhodesian Ridgebacks som avlider/avlivas till följd av leversjukdom/leversvikt 

som inte är förgiftningsrelaterad. 
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Bidragets storlek: Bidrag kan efter ansökan beviljas upp till 50% av hundägarens obduktionskostnad 

med maximalt 1.500 SEK. Vid obduktion ska ägaren specifikt be om kontroll avseende LDH. 

 

Degenerativ Myelopati (DM) 

Bakgrund: Degenerativ Myelopati (även kallad DM eller schäfervinglighet) är en degenerativ 

(nedbrytande) neurologisk sjukdom med immunologisk bakgrund som kan jämföras med ALS hos 

människa. I den svenska RR-populationen är sjukdomen mycket sällsynt, och det finns hittills endast 

en känd individ (import) som är genetiskt affekterad. 

 

DM uppträder hos medelålders till gamla hundar (5–12 år). Sjukdomen orsakas av en mutation av 

genen SOD1 och har en autonomi recessiv arvsgång med inkomplett penetrans. Det finns en 

kommersiell gentest för att genetiskt identifiera individer som är normala, anlagsbärare och 

affekterade. Affekterade hundar uppvisar dock inte alltid sjukdomssymptom under sin livstid.  

Det har också påvisats avvikelser i gentestresultaten i form av att hundar som funnits genetiskt 

normala eller bärare har bekräftats ha utvecklat DM. Det finns även andra sjukdomar med liknande 

symptom som inte omfattas av gentesten och den kliniska diagnosen kan därför endast fastställas 

genom obduktion. 

Bidragets syfte: Att inventera förekomsten av kliniska sjukdomsfall inom den svenska populationen 

samt fastställa om hundar med genotypen bärare eller affekterad som avlivas p.g.a kliniska symtom 

för DM också har de förändringar i nervsystemet som krävs för att diagnosen ska kunna fastställas. 

Bidragets målgrupp: Rhodesian Ridgebacks som är av genotypen ”bärare” (heterozygot) eller 

”affekterad” (homozygot) för DM och har avlivats till följd av kliniska symtom. 

Bidragets storlek: Bidrag kan efter ansökan beviljas upp till 50% av hundägarens obduktionskostnad 

med maximalt 1.500 SEK. Vid obduktion ska ägaren specifikt be om kontroll avseende DM. 

 

ANSÖKAN OM BIDRAG 

Ansökan om bidrag sker till auk@srrs.org genom inlämnande av följande underlag senast 14 dagar 

efter att hunden avlidit: 

- Hundens registreringsnummer och stamtavlenamn 

- Beskrivning av hundens sjukdomsbild samt veterinärutlåtande/veterinärjournal om sådan finns 

- Medgivande om att SRRS utan förbehåll får ta del av hundens hälsoinformation för vilket bidrag 

ansöks samt om relevant införa informationen i SRRS Avelsregister. 

Beslut om bidrag fattas snarast, men senast sju dagar efter mottagande av ansökan. Bidrag lämnas 

endast för belopp som inte ersätts av hundägarens försäkringsbolag. 

 

UTBETALNING AV BIDRAG 

Beviljat bidrag utbetalas till hundägaren efter inlämnande av följande underlag utöver det som 

inlämnats vid ansökan: 

- Hundens obduktionsprotokoll 

- Kvitto på obduktionskostnad som inte ersätts av hundägarens försäkringsbolag. 

- Ägarens namn, kontaktuppgifter och kontouppgifter för utbetalning. 

Bidrag utbetalas till angivet konto senast 30 dagar från att komplett underlag mottagits. 
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BILAGA 2: NOSEWORKLISTAN POÄNGBERÄKNING FRÅN OCH MED 2020-01-01 

 

 NW1 NW2 NW3 

100 poäng med diplom 6 8 10 

100 poäng utan diplom 5 7 9 

75-99 poäng 4 6 8 

50-74 poäng 2 4 6 

25-49 poäng 1 3 5 

SSE 1 poäng / st - - - 
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BILAGA 3: RIKTLINJER FÖR EXTERIÖRDOMARE SOM ÖNSKAR UTÖKA SITT RASREGISTER 

MED RHODESIAN RIDGEBACK 

 

SRRS är generellt mycket positiv till att det utbildas nya svenska domare av rhodesian ridgeback 

förutsatt att varje domare har ett stort intresse av rasen i synnerhet. Förutom att veta vad som står i 

rasstandarden anser specialklubben att det är viktigt att domaren är mån om att inhämta den 

raskunskap som krävs för att kunna tolka rasstandarden på ett för rasen lämpligt sätt och således 

undvika premiering av hundar som långsiktigt kan bidra till exteriöra överdrifter eller förändring av 

rastyp. 

 

SRRS önskar att exteriördomare som vill utöka sitt rasregister med rhodesian ridgeback skickar en 

skriftlig presentation av sig själv till SRRS styrelse och informerar om att man önskar utbilda sig som 

exteriördomare av rhodesian ridgeback. Därefter önskar SRRS att domaren utbildar sig på rasen 

genom att som minimum genomföra nedanstående aktiviteter: 

- Studerar rasstandarden för rhodesian ridgeback 

- Studerar SRRS raskompendium 

- Studerar Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) för rhodesian ridgeback 

- Genomför minst två passiva tjänstgöringar (domarelev) för två olika skandinaviska domare som 

vardera dömt minst 150 startande hundar fördelat på minst fem tillfällen i Sverige under de senaste 

tio åren alternativt finns upptagna på SKKs lista över examinatorer av rasen.  

I förfrågan till specialklubben om utökning av rasregister ska intyg från passiva tjänstgöringar 

bifogas. 

- Visar aktivt intresse för rasen, till exempel genom besök på rasspecial, inofficiell 

exteriörbedömning av rasen och/eller deltagande vid rasspecifik domarkonferens eller domarträff. 

Besök på rasspecial ska meddelas SRRS styrelse på förhand så att lämplig person kan utses för att 

finnas till hands under dagen och svara på eventuella frågor. 

I förfrågan till specialklubben om utökning av rasregister ska det aktiva intresset vara 

dokumenterat med datum och evenemang. Vid bedömning av inofficiell utställning ska även antal 

deltagande rhodesian ridgeback anges. 

- I förfrågan till specialklubben om utökning av rasregister anger minst två referenspersoner med 

mycket goda kunskaper om rasen. Det är viktigt att varje referensperson är vidtalad och har 

accepterat att vara referens. 

 

Ovanstående riktlinjer kommer att vara vägledande för SRRS styrelse vid behandling av förfrågan 

från domare om att utöka sitt rasregister med rhodesian ridgeback. Vilka egenskaper som gör en 

person till en lämplig exteriördomare av rasen går dock inte att bedöma enbart baserat på 

genomförande av dessa aktiviteter och därför kommer varje ansökan att behandlas individuellt. 

 

Förfrågan om att utöka rasregister med rhodesian ridgeback skickas via post eller e-post till SRRS 

sekreterare. Förfrågningsblankett som skickas via e-post ska vara skannad i pdf-format så att 

specialklubben kan skriva ut densamma för att fylla i sina delar. Fotograferad kopia av blanketten 

accepteras inte. 


