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PROTOKOLL 

§80. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade det extra mötet öppnat. 

80.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

80.2. Val av protokolljusterare 

Lisa Zingel utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

80.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes utan förändringar. 

§81. Rapport sekreterare 

81.1. 2018-08-31 RRWC Health Committee: Open letter to all Rhodesian Ridgeback clubs 

Styrelsen noterade skrivelse från Rhodesian Ridgeback World Congress Health Committee 

(RRWCHC) gällande att det inom FCI finns förslag om att skapa en rasvariant för Rhodesian 

Ridgeback för hundar utan ridge, kallad “Rhodesian Ridgeless” eller liknande. 

RRWCHC ber SRRS att ta ställning till om klubben vill inkluderas i en lista över rasklubbar som 

motsätter sig förslaget genom följande skrivning: ”We, the undersigned Rhodesian Ridgeback clubs, 

formally and in the strongest possible terms oppose the creation of a ridgeless variety in FCI.” 

Styrelsen beslutade, med stöd av SRRS/AUK, enhälligt att SRRS motsätter sig en rasvariant och 

att klubben därmed ska inkluderas i listan över rasklubbar som delar denna åsikt. De primära 

orsakerna till beslutet är att styrelsen anser att: 

 Rasstandarden för Rhodesian Ridgeback bör vara gemensam i hela världen oavsett länders 

organisationtillhörighet. En rasvariant inom FCI skulle vara ett steg i fel riktning. 

 FCIs förslag är inte förankrat hos moderklubbarna i vare sig Zimbabwe eller Sydafrika. 

 En rasvariant kommer troligtvis inte ha någon större påverkan på den redan låga förekomsten av 

DS (3% av svenskfödda hundar 2011-2015). Det eventuella sambandet mellan DS och ridgen är 

fortfarande okänt. 

 I de flesta FCI-länder inklusive Sverige är det redan möjligt att registrera avkommor efter ridgelös 

förälder (eller t.ex förälder med ridgefel). 

 I Sverige kan hundar med exteriöra avvikelser tävla och meritera sig inom alla för rasen officiella 

grenar, utställning undantaget. Avseende utställning så är ridgelöshet inget diskvalificerande fel, 

men det är rimligt att misstänka att en ridgelös hund skulle tilldelas ett lägre kvalitetspris (vilket 

även gäller ett flertal andra mot standarden exteriöra avvikelser). 

 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela RRWCHC styrelsens beslut. 

Punkten justerades omedelbart. 

§82. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


