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Än är det sommar och förhoppningsvis är vädret med oss ännu ett par veckor, så att vi 
kan njuta av härliga dagar och kvällar - kanske hägrar även en och annan kräftskiva!  
 
Nu kommer Utskottet Avel & Hälsas andra kommunikationsbrev. Mycket har hänt i 
utskottet sedan kongressen 2014 och vill vi gärna berätta hur det ”nya” utskottet ser ut 
och vad vi har på gång framöver. 
 
Utskottet består sedan kongressen 2014 av följande ledamöter: 
Ulrika Paulin, sammankallande 
Maritha Östlund-Holmsten 
Bo Wiberg, Exteriörgruppen 
Gunnel Crona, Mentalgruppen 
Kirsten Wretstrand, Avelssamordningen 
Yvonne Brink/Therese Palm, SBK-kansliet (Therese kommer att ta över tjänstemanna-
posten efter Yvonne, när hon går i pension nu i augusti månad) 
 
Övriga nya deltagare i respektive utskottsgrupp hittar ni nedan. 
 
De följande styckena tål att upprepas från förra brevet:  
Vi vill att det blir en kommunikation mellan utskottet och ni där ute som mer praktiskt 
jobbar med verksamheten! Vi tar gärna emot reaktioner från er om era funderingar och 
behov. Sedan måste man komma ihåg att vi är en stor organisation där beslut som tas 
skall passa den stora massan vilket också betyder att det kan komma att fattas beslut 
som inte alltid passar alla. 
 
Upprepas kan att Svenska Brukshundklubben är den största specialklubben under SKK 
och vi har bland annat ett avelsansvar för våra bruksraser. Mycket av de frågor vi 
hanterar i utskottet handlar om rasklubbarnas verksamhet men långt ifrån allt. 
Utställningar, mentalitet och tanken på hållbara hundar är områden som finns på alla 
nivåer. 

Utskottets allmänna e-postadress är utskott.avelochhalsa@brukshundklubben.se. För 
dispensansökan finns ett särskilt formulär som ni skall använda. För att era övriga 
ärenden skall komma till rätt beredningsgrupp är det bra om ni anger tydligt ärendets 
karaktär i ämnesraden. Se några exempel här: 
 
Ärendekaraktär Ange i ämnesrad 
Utställningsfrågor Exteriörgruppen – utställning 
Utbildning exteriördomare/beskrivare Exteriörgruppen – utbildning 
Frågor om avelsstrategier Avelssamordningsgruppen – RAS 
Frågor om Lathunden Lathundsgruppen - support 
Utbildning mentaldomare/beskrivare Mentalgruppen – utbildning 
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Svenska Brukshundklubben – Utskottet för avel och hälsa 

Information om våra utskottsgrupper 

Mentalgruppen 
Gruppen består av sammankallande Gunnel Crona samt Margareta ”Meta” Carlsson (mental-
domare, mentalbeskrivare såväl som exteriörbeskrivare samt collieuppfödare) boende i Liden, 
och Torbjörn Eriksson (mentaldomare och mentalbeskrivare samt dobermannuppfödare) boende 
i Härnösand. 
 
Vi påminner om att de nya utbildningsplanerna för mentalfunktionärer, gällande från 1 januari 
2014 ligger på SBK:s hemsida. 

MH 

 Två av tre mentalbeskrivarkonferenser har anordnats under året och den sista genomförs 
i Stockholm den 11-12 oktober. 

MT 

 Observera att mentaltestet har öppnats upp för andra raser än de som SBK har 
avelsansvaret för – i mån av plats. Våra bruksraser har lika tidigare företräde. 

MV 

 En valpbeskrivarutbildning med fem deltagare har genomförts vid Södertälje BK  
den 4-6 juli 2014. 

Exteriörgruppen 
Gruppen består av sammankallande Bo Wiberg samt Maritha Östlund-Holmsten och Åsa 
Karlsson. 

Utbildningar 

 Hittills i år har en anatomiutbildning genomförts tillika steg 1 av den planerade exteriör-
beskrivarutbildningen. Kvar är steg 2 den 27-28/9 och examination den 22-23/11. 

Avelssamordningsgruppen 
Gruppen består tills vidare av sammankallande Kirsten Wretstrand och Maria Dahlberg.  

Konferenser 

 Utskottsgruppen avser att påbörja hålla telefonmöten med rasklubbarna. Mötena kommer 
att hållas i slutet av september, början på oktober. Inbjudan till dessa möten kommer att 
mailas ut i slutet av augusti. 
 

 Vi påminner om att RAS/RUS-konferensen fr.o.m. i år är flyttad till den 8-9 november. 
Den kommer att genomföras på ett lite annorlunda sätt än tidigare – utskottet med 
Kirsten och Gunnel i spetsen återkommer med mer information inom det snaraste. 
 

 Den kvarvarande rasklubbsträffen kommer att genomföras på något sätt i samband med 
RAS/RUS-konferensen.  

Allmänt 

Som vi tidigare har informerat om finns det en projektgrupp med namnet SBK-raser vilken ligger 
direkt under Förbundsstyrelsen. Projektgruppen har haft fyra undergrupper igång och två av dem 
är nu klara med sitt arbete (kommunikation respektive bruksprovens utformning kontra 
utvärdering av hundarnas bruksbarhet). De båda övriga grupperna fortsätter sitt arbete.  

Hälsningar Utskottet Avel & Hälsa 


