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§131. Mötets öppnande 

Vice ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

131.1. Val av protokollförare 

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

131.2. Val av protokolljusterare 

Jazmine Ohgami utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

131.3. Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med följande tillägg: 

§139.2 SRRS/MK Protokoll från arbetsmöte 2010-10-23 

§132. Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från SRRS/Cs styrelsemöte 2010-10-02 är under justering. 

§133. Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor. 

§134. Rapport sekreterare 

134.1. 2010-10-05 SKK: Nytryck av kritiker och bekräftelser 

Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till SRRS/TK och lokalavdelningarna. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

134.2. 2010-10-05 SRRS: Bekräftelse vid registrering av vilspårresultat via hemsidan 

Styrelsen beslutade att önskemålet ska vidarebefordras till SRRS webbansvarige Jonas Petersson för 

respons till styrelsen innan nästa styrelsemöte. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja 

detta. 

134.3. 2010-10-06 SKK: Information gällande kennelfullmäktige 23-25 september 2011 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontrollera antalet delegater som SRRS får skicka till 

SKKs Fullmäktige 2011. 

Styrelsen beslutade vidare att bordlägga ärendet till styrelsemöte i januari 2011. 

134.4. 2010-10-11 SKK: Ändringsansökan SRRS 2011 

SRRS har mottagit information från SKK om att SRRS/Västra har beviljats ändring av 

utställningsplats från Tjolöholm till Vårgårda för officiell utställning 2011-05-14/15. 
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Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till SRRS/TK för distribution till berörd 

lokalavdelning. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

134.5. 2010-10-12 SKK: Protokoll CS 4/2010 

Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna. 

134.6. 2010-10-12 SKK: Beslut från Disciplinnämnden 

Styrelsen noterade att inga ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och lade 

informationen till handlingarna. 

134.7. 2010-10-15 SKK: Ny version av artikel om nya utställningsregler 

Styrelsen beslutade att vidarebefordra artikeln till Ridgeback-Nytt för publicering i nummer 4 2010. 

Denna artikel ersätter tidigare artikel erhållen från SKK 2010-09-24.  

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att ombesörja detta. 

134.8. 2010-10-19 SKK: Inbjudan till temautbildning för avelsfunktionärer 2-3 april 2011 

Styrelsen beslutade att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK.  

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

134.9. 2010-10-12 SKK: Avstängda exteriördomare 

Information om att exteriördomarna Mrs Alenka Cerne och Mr Rajko Rotner är avstängda från att 

döma från den 15 juni 2010 och tillsvidare. 

Styrelsen beslutade att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och lokalavdelningarna. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

134.10. 2010-10-25 SKK: Föredragningslista CS nr 5/2010 

Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna. 

§135. Ekonomi 

135.1. Resultat- och balansräkning 

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att inför nästa styrelsemöte be adjungerad kassör Sonja 

Nilsson om en specifikation av hur resultatet ser ut i förhållande till budget. 

§136. Medlemsärenden 

136.1. 2010-10-05, 2010-10-07, 2010-10-12, 2010-10-14, 2010-10-19 och 2010-10-20 SKK:  

Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till lokalavdelningarna. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 
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136.2. 2010-10-05, 2010-10-07, 2010-10-12, 2010-10-14, 2010-10-19 och 2010-10-20 SKK:  

Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades därefter till handlingarna. 

136.3. 2010-10-19 SKK: Medlemsstatistik 

Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till lokalavdelningarna. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

136.4. 2010-10-19 SKK: Nya medlemmar 2010-09-20 -- 2010-10-17 

Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till lokalavdelningarna. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

136.5. 2010-10-19 SKK: U-märkta medlemmar 2010-09-20 - 2010-10-17 

Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till lokalavdelningarna. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

136.6. 2010-10-12 SKK: Medlemmar som enligt medlemsregistret tillhör fel lokalavdelning 

Styrelsen noterade att SKK har korrigerat SRRS medlemsregister avseende de medlemmar som 

enligt uppgift från SRRS/C tillhörde annan lokalavdelning än vad deras postnummer medger. 

Styrelsen tackade SKK för hjälpen och lade ärendet till handlingarna. 

§137. Rapport AU 

137.1. AKC/Eukanuba National Championship 4-5 december 2010 

AU beslutade 2010-10-05 att de svenska hundar av rasen rhodesian ridgeback som kvalificerats till 

AKC/Eukanuba National Championship 2010 är de sju (7) vinstrikaste hundarna under perioden 

2009-10-08 -- 2010-10-12 enligt reglerna för SRRS Guldhundlista. Detta med undantag av 

utställningar i Eskilstuna (2010-08-22), Högbo (2010-09-05) och Sundsvall (2010-10-09) vars 

resultat vid tillfället inte har registrerats hos Svenska Kennelklubben (SKK). Följande hundar är 

således, utan inbördes ordning, kvalificerade att delta: 

 S55988/2006 C.I.B SE UCH DK UCH FI UCH NO UCH NO V-10 African Braveheart's 

Fourever Yours 

 S22982/2008 SE UCH DK UCH FI UCH NO UCH Elangeni Braveheartrules 

 S67008/2007 SE UCH Rex Ventors Pilgrim 

 S17684/2005 SE UCH DK UCH SE VCH Ridgebow's Kaizer Of Wasco 

 S41354/2009 Ridgebow's Scilla Of Thanzi 

 S28717/2008 SE UCH DK UCH SE VCH SE V-10 Roseridge Red Rastaban 

 S59621/2008 SE UCH FI UCH SE VCH SE V-10 Tarujen Uyaya Kadamo 

 

Styrelsen fastställde beslutet som justerades omedelbart. 
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137.2. Dispensansökan SRRS valphänvisningsregler 

Ansökan om dispens från valphänvisningsregeln ”Tiken ska vara minst 30 månader gammal vid 

parningstillfället” har inkommit för tiken S59621/2008 Tarujen Uyaya Kadamo, född 2008-05-09. 

AU noterade att ägaren vid ett (1) tidigare tillfälle har beviljats dispens från samma regel för en 

annan tik, men att dispensen inte behövde utnyttjas vid detta tillfälle. 

AU beslutade 2010-10-13 att ovan namngivna tik ska beviljas dispens från valphänvisningsregeln. 

Detta med motiveringen att undvika insemination av en förstagångstik då den aktuella hanhunden 

under en begränsad tidsperiod finns tillgänglig för en naturlig parning. 

Styrelsen fastställde beslutet som justerades omedelbart. 

§138. Rapport SRRS/AUK 

138.1. Avgående ledamot 

SRRS/AUKs ledamot Siv Hansen har skriftligen meddelat att hon av personliga skäl önskar avsluta 

sitt arbete i SRRS/AUK senast i samband med Fullmäktigemötet 2011. Siv erbjuder sig dock vara 

fortsatt behjälplig vid sammanställningen av hälsoenkäterna för hundar födda 2006 & 2007 samt 

Data Om Valpkull om SRRS så vill. 

Styrelsen tackade Siv för allt det arbete hon lagt ner i SRRS/AUK under åren och ser gärna att Siv 

fortsätter med sammanställningarna av hälsoenkäter och Data Om Valpkull.  

Styrelsen ger också Siv sitt stöd att avsluta arbetet i SRRS/AUK så snart hon önskar. 

138.2. SRRS Avelskonferens 2011 

Styrelsen uppdrog till AU att kontakta SRRS/AUK, med anledning av tidigare föreslaget datum för 

avelskonferensen.  

138.3. Översyn av valphänvisningsregler 

Styrelsen har sedan föregående styrelsemöte mottagit SRRS/AUKs motivering till förekomsten av 

respektive valphänvisningsregel och tackade för detta.  

Styrelsen uppdrog till Susan Falk att kontakta Helena Sirén, sammankallande i SRRS/AUK, med 

begäran om förtydligande av motiveringarna. 

Beslutet justerades omedelbart. 

 

Lennart Persson anländer till mötet och övertar ordförandeskapet från Reidar Otterbjörk. 
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§139. Rapport SRRS/MK 

139.1. Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) 

Lennart Persson rapporterade att han har kontaktat SKK för att få besked om hur längre 

frågeformuläret kommer att finnas tillgängligt via webben.  

Styrelsen beslutade att invänta SKKs svar innan informationsbrev skickas till uppfödarna. 

139.2. Protokoll från SRRS/MKs arbetsmöte 2010-10-23 

Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att skicka SRRS/MKs ändringsförslag avseende hemsidan till 

SRRS webbansvariga för åtgärd. 

§140. Rapport SRRS/TK 

140.1. Regional utbildning i de nya harmoniserade NKU utställningsreglerna 

Reidar Otterbjörk rapporterade från SRRS regionala utbildning avseende de nya utställningsreglerna 

den 23 oktober 2010 i Mölndal. Samtliga lokalavdelningar utom SRRS/Mellan fanns representerade 

vid utbildningen som avlöpte mycket trevligt med många givande diskussioner.  

Styrelsen noterade att Cornelia Svensson kommer att hålla en komprimerad utbildning för 

SRRS/Mellan via telefon den 4 november 2010. 

Styrelsen tackade samtliga inblandade och lade därefter detta ärende till handlingarna. 

140.2. Listregler 2011 

Styrelsen avslog SRRS/TKs förslag om att hund som placerats i BHKL/BTKL ska tilldelas 1 poäng 

per slagen hund i jkk, ukk, bjkk ökk, chkk och vetkk upp till 40 hundar. 

Styrelsen beslutade att den befintliga poängtilldelningen upp till 30 hundar ska kvarstå. 

Styrelsen beslutade att, med ovanstående undantag, tillstyrka SRRS/TKs förslag till regler för SRRS 

guldhundslista. Reglerna kommer att gälla från och med 2011-01-01 och återfinns i Bilaga 1-5. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att distribuera de nya listreglerna till Jonas Petersson för 

införande av nödvändiga uppdateringar på SRRS hemsida innan årsskiftet 2010/2011. 

140.3. Arrangemang av officiella viltspårprov 

Lennart Persson informerade om att arbetsgruppen för officiella viltspårprov kommer att arbeta med 

insamling av information för att sammanställa det aktiva jaktintresset hos våra ridgebackägare.  

140.4. Officiella utställningar 2013 

Styrelsen uppdrog till Jazmine Ohgami att vid SRRS/Västras nästa styrelsemöte diskutera 

lokalavdelningens ansökan om officiella utställningar 2013. 

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte. 
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140.5. Protokoll från SRRS/TKs arbetsmöte 2010-09-22 och 2010-10-13  

Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna. 

§141. Rapport hemsidan 

141.1. ”Ridgeback-Nytt bloggen” 

Styrelsen diskuterade att informationen till styrelsen angående ”Ridgeback-Nytt bloggen” varit 

mycket bristfällig och att syftet med bloggen inte varit tydligt. 

Styrelsen beslutade att det tydligt måste framgå att de åsikter som presenteras på bloggen inte 

behöver vara överensstämmande med SRRS eller styrelsens. Detta måste åtgärdas omgående. 

Styrelsen beslutade vidare att Lennart Persson och Reidar Otterbjörk snarast ska hålla ett 

redaktionsmöte för att ta fram generella riktlinjer för bloggen samt utarbeta en plan för hur ämnen 

ska behandlas. 

§142. Rapport Ridgeback-Nytt 

Inget att rapportera. 

§143. Rapport lokalavdelningar 

Inget att rapportera. 

§144. Rapport valberedningen 

Inget att rapportera. 

§145. Övriga frågor 

145.1. Posten 

Styrelsen noterade att Posten har levererat ”överexen” av Ridgeback-Nytt nummer 3 2010 till Karin 

Nilsson i enlighet med gällande överenskommelse. 

145.2. Samarbetsavtal Royal Canin 

I enlighet med gällande samarbetsavtal, giltigt 2010-01-01 – 2011-12-31, ska SRRS kontakta Royal 

Canin för en utvärdering av samarbetet. Styrelsen ser inget förändringsbehov avseende det gällande 

avtalet. Styrelsen uppdrog till Jazmine Ohgami att kontakta Royal Canin för utvärdering. 

145.3. Information via Facebook 

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte. 
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145.4. Organisation 

Styrelsen beslutade att SRRS kommittéer fortsättningsvis ska tillsättas per kalenderår, det vill säga 

1/1 – 31/12. Detta med förhoppning att minska den startsträcka som uppstår när kommittéerna 

tillsätts av styrelsen först efter fullmäktigemötet. 

§146. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte den 11 november 2010 klockan 19:30 via Skype. 

§147. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla och avslutade mötet. 
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BILAGA 1, LISTREGLER GULDHUNDSLISTAN 

 

 De tio (10) bäst placerade hanhundarna respektive tikarna premieras vid Ridgebackspecialen 

(BISS-XX) kommande år. Den hanhund eller tik som erhållit högst poäng vid årets slut blir 

”Årets Guldhund”. 

 Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i SRRS. Kontroll av medlemskap sker innan 

fastställande av listan. 

 De hundar som vid officiell utställning erhåller placering i Bästa hanhundsklass respektive 

Bästa tikklass erhåller poäng som kan räknas till denna lista. Vid Ridgebackspecialen (BISS-

XX) placeras tio (10) hundar i Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass. Samtliga tio 

placerade hundar i dessa klasser erhåller poäng som kan räknas till denna lista. 

 Maximalt sex (6) resultat får medräknas under ett och samma år. Om enskild hund uppnår  fler 

resultat så räknas de resultat där hunden erhållit högst poäng. 

 Maximalt ett (1) resultat per domare får medräknas under ett och samma år. Om enskild hund 

har flera resultat för samma domare så räknas de resultat där hunden erhållit högst poäng. 

 Beräkningsgrunder: Placerad hund erhåller 1p per slagen hund i jkk, ukk, bjkk ökk, chkk och 

vetkk upp till 30 hundar. Därefter erhålles 1p för var 10:e slagen hund, samt till BIR 10p, BIM 

5p, 2:a bästa 4p, 3:e bästa 3p, och 4:e bästa 2p. 

 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 och den hund med högst poäng segrar. 
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BILAGA 2, LISTREGLER VILTSPÅRLISTAN 

 

 De tio (10) bäst placerade hundarna premieras vid Ridgebackspecialen (BISS-XX) kommande 

år. Den hund som erhållit högst poäng vid årets slut blir ”Årets Viltspårhund”. 

 Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i SRRS. Kontroll av medlemskap sker innan 

fastställande av listan. 

 Hund som deltar vid officiellt viltspårprov erhåller poäng som kan räknas till denna lista. För 

att ett ekipage ska komma med på listan måste ägaren skicka in hundens tävlingsresultat via 

SRRS hemsida. Resultat måste vara inskickat senast en (1) månad från tävlingstillfället. Detta 

gäller alla månader förutom december månad då sista dagen för resultatrapportering är den 31 

december. 

 Maximalt sex (6) resultat får medräknas under ett och samma år. Om enskild hund uppnår  fler 

resultat så räknas de resultat där hunden erhållit högst poäng. 

 Maximalt ett (1) resultat per domare får medräknas under ett och samma år. Om enskild hund 

har flera resultat för samma domare så räknas de resultat där hunden erhållit högst poäng. 

 Beräkningsgrunder: Godkänt anlagsprov 10p, 1:a pris 15p, 2:a pris 10p, 3 pris 5p, HP 5p och 

"provets bästa hund" 10p. För att erhålla poäng  för ordinarie provets bästa hund måste detta 

verifieras med att det skrivits på spårprotokollet av domaren alternativt genom  hänvisning till 

arrangerande klubbs hemsida och att framgår att minst 10 hundar deltagit i provet. Aktuellt 

dokument eller hänvisning skickas till listansvarige.  

 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 och den hund med högst poäng segrar. 
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MÖTESPROTOKOLL 

 

BILAGA 3, LISTREGLER LYDNADSLISTAN 

 

 De tio (10) bäst placerade hundarna premieras vid Ridgebackspecialen (BISS-XX) kommande 

år. Den hund som erhållit högst poäng vid årets slut blir ”Årets Lydnadshund”. 

 Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i SRRS. Kontroll av medlemskap sker innan 

fastställande av listan. 

 Hund som deltar vid officiellt lydnadsprov erhåller poäng som kan räknas till denna lista. För 

att ett ekipage ska komma med på listan måste ägaren skicka in hundens tävlingsresultat via 

SRRS hemsida. Resultat måste vara inskickat senast en (1) månad från tävlingstillfället. Detta 

gäller alla månader förutom december månad då sista dagen för resultatrapportering är den 31 

december. 

 Maximalt sex (6) resultat får medräknas under ett och samma år. Om enskild hund uppnår  fler 

resultat så räknas de resultat där hunden erhållit högst poäng. 

 Maximalt ett (1) resultat per domare får medräknas under ett och samma år. Om enskild hund 

har flera resultat för samma domare så räknas de resultat där hunden erhållit högst poäng. 

 Beräkningsgrunder:  

 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 

SE LCH - - - 20 

 

 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 och den hund med högst poäng segrar. 
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MÖTESPROTOKOLL 

 

BILAGA 4, LISTREGLER BRUKSLISTAN 

 

 De tio (10) bäst placerade hundarna premieras vid Ridgebackspecialen (BISS-XX) kommande 

år. Den hund som erhållit högst poäng vid årets slut blir ”Årets Brukshund”. 

 Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i SRRS. Kontroll av medlemskap sker innan 

fastställande av listan. 

 Hund som deltar vid officiellt bruksprov erhåller poäng som kan räknas till denna lista. För att 

ett ekipage ska komma med på listan måste ägaren skicka in hundens tävlingsresultat via SRRS 

hemsida. Resultat måste vara inskickat senast en (1) månad från tävlingstillfället. Detta gäller 

alla månader förutom december månad då sista dagen för resultatrapportering är den 31 

december. 

 Maximalt sex (6) resultat får medräknas under ett och samma år. Om enskild hund uppnår  fler 

resultat så räknas de resultat där hunden erhållit högst poäng. 

 Maximalt ett (1) resultat per domare får medräknas under ett och samma år. Om enskild hund 

har flera resultat för samma domare så räknas de resultat där hunden erhållit högst poäng. 

 Beräkningsgrunder: 

 Appell Lägre Högre Elit 

Startar 2 3 6 8 

Godkänd 5 7 9 12 

Uppfl 8 10 12 - 

Certp - - - 15 

Cert - - - 20 

SE BCH - - - 25 

 

 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 och den hund med högst poäng segrar. 
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BILAGA 5, LISTREGLER AGILITYLISTAN 

 

 De tio (10) bäst placerade hundarna i respektive klass (agility / hopp) premieras vid 

Ridgebackspecialen (BISS-XX) kommande år. Den hund som erhållit högst poäng vid årets slut 

blir ”Årets Agilityhund”. 

 Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i SRRS. Kontroll av medlemskap sker innan 

fastställande av listan. 

 Hund som deltar officiellt i agilityklass eller hoppklass erhåller poäng som kan räknas till denna 

lista. För att ett ekipage ska komma med på listan måste ägaren skicka in hundens 

tävlingsresultat via SRRS hemsida. Resultat måste vara inskickat senast en (1) månad från 

tävlingstillfället. Detta gäller alla månader förutom december månad då sista dagen för 

resultatrapportering är den 31 december. 

 Maximalt sex (6) resultat får medräknas under ett och samma år. Om enskild hund uppnår  fler 

resultat så räknas de resultat där hunden erhållit högst poäng. 

 Maximalt ett (1) resultat per domare får medräknas under ett och samma år. Om enskild hund 

har flera resultat för samma domare så räknas de resultat där hunden erhållit högst poäng. 

 Beräkningsgrunder: 

 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 

SE AGCH / SE AG(HOPP)CH - - - - 20 20 
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 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 och den hund med högst poäng segrar. 

 I början av nästkommande år verifierar den listansvarige resultaten med SBK, dit 

tävlingsarrangörerna rapporterar samtliga resultat. Listan är således preliminär tills resultaten 

har verifierats med SBK. 

 


