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Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C i 
Stockholm 
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DELTAGARE 

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, 
 Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. 
ANMÄLT FÖRHINDER 

André Lennberth och Solveig Bryn. 
 

§ 169 Mötets öppnande.  
Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
Protokollförare och protokolljusterare. 
Till protokollförare utsågs Karin Nilsson.  
Maria Kierkegaard utsågs att jämte ordförande Jonas Peterson justera dagens protokoll. 
 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med tillägg som tillkommit under §186 Övriga frågor. 

§ 170 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är under justering. 

§ 171 Rapport sekreterare, Post in/ut. 
Förfrågan från SRRS/Stockholm om monter på rastorget.  
Styrelsen beslutade att Stockholm erbjuds 4000 kr för utgifter i samband med årets 
rasmonter. 
 
Skrivelse från SKK betr. avstängda domare och Kennelfullmäktige. 
Styrelsen tog del av skrivelsen. 
 
SKKs månadsbrev september 2007. 
Styrelsen noterade brevets innehåll. 
 
Förfrågan från domare som önskar utöka sitt rasregister. 
Styrelsen beslutade tillstyrka Per Lundströms ansökan. 

§ 172 Rapport ekonomi. 
Rapport från kassören. 
Styrelsen noterade att SRRS ekonomi är fortsatt god. 

§ 173 Medlemsärenden 
Jonas har varit i kontakt med Anna Florell (medlemsansvarig) och det datatekniska ska nu 
fungera som det ska. 
Ansvaret över medlemsregistret diskuterades, och styrelsen beslutade att en 
arbetsbeskrivning bör göras för att underlätta. Helena fick uppdraget att se över rutinerna 
och sammanställa en arbetsbeskrivning tillsammans med Anna Florell. 
Vidare beslöt styrelsen att inbjuda Anna Florell till utbildningshelgen den 27-28 oktober. 
Jonas kontaktar Anna. 
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§ 174 Rapport AU 
AU-beslut 2007-09-04 om att ändra SRRS medlemskort så att klubbens namn är med. 
Styrelsen fastställde AUs beslut. 

§ 175 Rapport AUK 
Styrelsen beslutade att inbjuda Sonja Nilsson, Ulla Thedin, Susan Falk och Lotta 
Malmborg till sitt nästa styrelsemöte i Stockholm den 17 november för att diskutera 
arbetsfördelningen inom AUK, avelsråd 2008 och uppfödarkonferensen hösten 2008 där 
förslaget till en mental rasprofil läggs fram. 
Karin fick uppdraget att kontakta AUK. 

§ 176 Rapport MK 
MH2008. 
MK meddelar att man nu ansökt om 16 MH för år 2008 i stockholmstrakten. 
Mental rasprofil. 
Läs mer under §182. 

§ 177 Tävlingsverksamhet 
Nya listregler 2008. 
SRRS/C hade meddelat att man ämnade se över listreglerna hösten 2007 och beslutade nu 
ändringar enligt följande: 
 
Bruks- agility- och lydnadslistornas regler är oförändrade.. 
 
Guldhundslistan. 

1. Från och med 2008 ska SRRS ha en hanhunds- och en tiklista med en rosettgräns 
för 10 på vardera listan. 

2. Man får tillgodoräkna sig 7 resultat mot 5 tidigare. 
3. Den hane eller tik som vunnit högst poäng blir ”Årets Guldhund”. 
4. Alla poäng kommer att redovisas på Hemsidan för alla hundar som vunnit poäng. 

 
Viltspårslistan. 

1. Poängen för Ordinarie viltspår ändras till samma som för Rörligt viltspår. 
2. Har man blivit provets BÄSTA HUND på Ordinarie prov ska det ge 10 extra 

poäng. 
3. Man får tillgodoräkna sig 7 starter. 
4. Poäng räknas endast 1 gång för varje domare. 

 
Beslutet om listreglerna förklarades omedelbart justerat. 
 
LISTREGLERNA FÖR  ÅR 2008 ÅTERFINNS I SIN HELHET I BILAGA 1 I 
DETTA PROTOKOLL. 
 
Lydnadstävlingar. 
Det är dags att ansöka hos SBK om att arrangera lydnadsprov 2008. 
31 december 2007 ska även ansökan om officiella utställningar 2010 vara hos SKK. Jonas 
kontaktar lokalavdelningarna och sammanställer deras önskemål som presenteras på nästa 
styrelsemöte i november. 
 
Anmälningsförfarande 2008. 
Bordläggs till nästa möte. 
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§ 178 Rapport Hemsidan 
Inget att rapportera. 

§ 179 Rapport Ridgeback-Nytt 
Inget att rapportera. 

§ 180 Rapport Lokalavdelningar 
Inget att rapportera. 

§ 181 Mötesprotokoll Lokalavdelningar 
Ett protokoll har kommit in från SRRS/Stockholm, där man redogör för alla sina 
aktiviteter. 

§ 182 Mental rasprofil 
Mentalkommittén har planerat ett möte den 14 oktober för att utarbeta det förslag till 
rasprofil som kommer att presenteras för styrelsen.  

§ 183 Exteriördomarkonferensen 
Arbetsgruppen för exteriördomarkonferensen har inget nytt att rapportera. 

§ 184 Utbildningshelg 
Helena kontaktar de lokalavdelningar som ännu ej utsett deltagare vid utbildningshelgen. 

§ 185 Bordlagda frågor 
Inget att rapportera. 

§ 186 Övriga frågor 
Brev från Anna Wright om annonser på SRRS/Stockholms hemsida. 
Styrelsen beslöt utveckla och förtydliga §141 i protokoll 2007-06-09 om regler och 
riktlinjer för annonsering på SRRS hemsidor enligt nedan: 
 
”Annonser om tjänster som erbjuds av privata eller kommersiella arrangörer är ej tillåtna, 
utan endast tjänster som står i SRRS eller lokalavdelningens regi.” 
 
Jonas åtog sig att besvara Annas brev samt informera lokalavdelningarna om regler för 
annonsering på hemsidan. 
 
Utbildning av utställningshandledare. 
Styrelsen gav Maria Kierkegaard i uppdrag att utbilda sig till utställningshandledare. 

§ 187 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir ett fysiskt möte på Hotel Scandic Bromma lördagen den 17 
november kl 09.00. 

§ 188 Mötets avslutande 
Jonas tackade alla och avslutade mötet. 
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VID PROTOKOLLET  

Karin Nilsson 

 

JUSTERAS JUSTERAS 

Jonas Peterson Maria Kierkegaard 
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Bilaga 1. 
 

SRRS Listregler för år 2008 
 
Agilitylistan 
 
Det är 2 klasser – Hoppklass och Agilityklass.  
 
För att ett ekipage ska komma med på listan måste ägaren skicka in hundens tävlings-
resultat genom att registrera resultatet på SRRS hemsida www.srrs.org och sedan på 
sidan "Registrera tävlingsresultat".  
 
I början av nästkommande år tar den listansvarige fram resultaten från SBK dit samtliga 
resultat rapporteras från tävlingsarrangörerna, allt för att listan skall bli korrekt. Listan är 
således preliminär tills resultaten från SBK erhållits.  
 
Ägaren måste också vara medlem i SRRS.  
Max 10 hundar kommer med på den slutgiltliga listan för varje klass. 
 
Max 5 starter i hopp respektive agilityklass får räknas. Om två eller fler hundar hamnar på 
samma slutpoäng, räknas den hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte 
går att skilja hundarna åt, räknas hundarnas individuella tävlingspoäng ihop, den hund med 
högst poäng räknas då som segrare. 
 
OBS! Resultaten måste vara inskickade senast en månad från tävlingstillfället. Detta gäller 
alla månader förutom december månad, då sista dagen för resultat rapportering är den 31 
december. 
 

Poängberäkning agility 
 H 1  AG 1  H 2  AG 2  H 3  AG 3  

0-Fel  10  11  12  13  14  15  
0,01-4,99 Fel  9  10  11  12  13  14  
5 Fel  8  9  10  11  12  13  
5,01-9,99 Fel  7  8  9  10  11  12  
10 Fel  6  7  8  9  10  11  
10,01-14,99 Fel  5  6  7  8  9  10  
15 Fel  4  5  6  7  8  9  
15,01-19,99 Fel  3  4  5  6  7  8  
20 Fel  2  3  4  5  6  7  
Målgång  1  2  3  4  5  6  
Cert  -  -  -  -  10  11  
SagCH  -  -  -  -  20  20  

 
Regler för agility-championat och bestämmelser för officiella agilitytävlingar, besök 
SKK's sida http://www.skk.se/regelverk/regler_tavling.htm 
Tävlingsregler kan beställas av SKK på tel 08-795 30 30.  
 
Vid frågor, kontakta listansvarige, Jenny Arvholm, jempa73@yahoo.com eller webmaster.  

http://www.skk.se/regelverk/regler_tavling.htm
mailto:jempa73@yahoo.com


 
 

SIDA 

6(9) 
 
Brukslistan 
 
För att ett ekipage ska komma med på listan måste ägaren skicka in hundens tävlings-
resultat genom att registrera resultatet på SRRS hemsida www.srrs.org och sedan på 
sidan "Registrera tävlingsresultat".  
 
Ägaren måste också vara medlem i SRRS.  
Max 10 hundar kommer med på den slutgiltliga listan. 
 
Max 5 starter får räknas. Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng, räknas den 
hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt, 
räknas hundarnas individuella tävlingspoäng ihop, den hund med högst poäng räknas då 
som segrare. 
 
OBS! Resultaten måste vara inskickade senast en månad från tävlingstillfället. Detta gäller 
alla månader förutom december månad, då sista dagen för resultat rapportering är den 31 
december. 
 

Poängberäkning Bruks 
  App Läg Hög Elit 

Start 2 3 6 8 
Godkänd 5 7 9 12 

Uppfl 8 10 12 - 
Certp - - - 15 
Cert - - - 20 

B-CH - - - 25 
 
Vid frågor, kontakta listansvarige, Jenny Arvholm, jempa73@yahoo.com eller webmaster. 
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Lydnadslistan 
 
För att ett ekipage ska komma med på listan måste ägaren skicka in hundens tävlings-
resultat genom att registrera resultatet på SRRS hemsida www.srrs.org och sedan på 
sidan "Registrera tävlingsresultat".  
 
Ägaren måste också vara medlem i SRRS.  
Max 10 hundar kommer med på den slutgiltliga listan. 
 
Max 5 starter får räknas. Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng, räknas den 
hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt, 
räknas hundarnas individuella tävlingspoäng ihop, den hund med högst poäng räknas då 
som segrare. 
 
OBS! Resultaten måste vara inskickade senast en månad från tävlingstillfället. Detta gäller 
alla månader förutom december månad, då sista dagen för resultat rapportering är den 31 
december. 
 
 

Klass I II III Elit 
Startar 1 2 3 4 
3:e pris 2 4 6 8 
2:a pris 4 6 8 10 
1:a pris 6 8 10 12 
L-CH - - - 20 

 
Vid frågor, kontakta listansvarige, Jenny Arvholm, jempa73@yahoo.com eller webmaster. 
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Guldhundslistan  
 
Från och med år 2008 kommer SRRS att ha en hanhunds- och en tiklista med en 
rosettgräns på 10 st  på vardera listan. 
 
Den hane eller tik som vunnit högst poäng blir ”Årets Guldhund”. 
 
Endast de fem bäst placerade tikarna (1-5) och hanarna (1-5), i tikklass resp hanhundsklass 
per utställning erhåller poäng som räknas till denna lista. 
Beräkningsgrunder: 1 p per slagen hund i jkl, ukl, ökl, chkl, jakt/bruks och veterankl upp 
till 30 hundar, därefter 1p för var 10:e slagen hund. Samt till BIR 10p, BIM 5p, 2:a bästa 
4p, 3:e bästa 3p, 4:e bästa 2p och reserv 1p.  
På Stora RR-Specialen kan speciella regler för poängsättning förekomma. 
 
Alla hundar som vunnit poäng kommer att redovisas på hemsidan. 
 
Sammanlagt får sju officiella utställningar medräknas. Om två eller fler hundar hamnar på 
samma slutpoäng, räknas den hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte 
går att skilja hundarna åt, räknas hundarnas individuella tävlingspoäng ihop, den hund med 
högst poäng räknas då som segrare. 
 
BIR på Stora RR-Specialen erhåller titeln BISS samt ett diplom. 
 
För att ett ekipage ska komma med på listan måste ägaren skicka in hundens tävlings-
resultat genom att registrera resultatet på SRRS hemsida www.srrs.org och sedan på 
sidan "Registrera tävlingsresultat".  
 
Ägaren måste också vara medlem i SRRS. 
 
OBS! Resultaten måste vara inskickade senast en månad från tävlingstillfället. Detta gäller 
alla månader förutom december månad, då sista dagen för resultat rapportering är den 31 
december. 
 
Vid frågor, kontakta listansvarige, Elisabeth Eek, e-post: murumbi@telia.com  
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Viltspårslistan 
 
För att ett ekipage ska komma med på listan måste ägaren skicka in hundens tävlings-
resultat genom att registrera resultatet på SRRS hemsida www.srrs.org och sedan på 
sidan "Registrera tävlingsresultat".  
 
Ägaren måste också vara medlem i SRRS.  
 
Max 7 starter får räknas. Poäng får endast räknas 1 gång från samma domare. 
 

POÄNGBERÄKNING 
Rörligt och ordinarie viltspår 

• 10 poäng för klarat anlagsprov  
• 5 poäng för ett 3:e pris  
• 10 poäng för ett 2:a pris  
• 15 poäng för ett 1:a pris  
• 5 poäng för ett HP 

Har hunden blivit ordinarie provets bästa hund erhålls 10 extra poäng. 
 
Alla hundar som vunnit poäng kommer att redovisas på hemsidan och de 10 bäst placerade 
premieras med en rosett. 
 
Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng, räknas den hund med minsta antalet 
starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt, räknas hundarnas 
individuella tävlingspoäng ihop, den hund med högst poäng räknas då som segrare. 
  
OBS! Resultaten måste vara inskickade senast en månad från tävlingstillfället. Detta gäller 
alla månader förutom december månad, då sista dagen för resultat rapportering är den 31 
december. 
  
Regler 
Regler för Viltspårs-championat, besök SKK's sida eller se kapitel "Övriga championat och 
titlar" på pdf-filen som kan laddas ner från vår hemsida www.srrs.org. 
Tävlingsregler kan beställas av SKK på tel 08-795 30 30. 
 
Vid frågor, kontakta listansvarige, Elisabeth Eek, e-post: murumbi@telia.com eller webmaster  


