
Mötesprotokoll för Avelskommitténs (Ak) möte 2019-01-26 i Bastmora. 
 

 

 

Närvarande: Gabriella Larsson (per telefon), Carina Mann, Jeanette Wandell, Frida Arnlund 

(ordförande) och Emma Stjernberg (representant SOEBK). 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Mötet öppnas. 

§2 Fastställande av dagordning 

Fastställs utan ändringar. 

§3 Val av mötessekreterare 

Frida Arnlund 

§4 Val av justerare 

Jeanette Wandell 

§5 Stamboken 

Stambokföringen är ett relativt tidskrävande uppdrag och nuvarande ansvarig har svårt att 

avsätta tillräckligt med tid för att administrationen kring stamböckerna skall kunna 

genomföras utan onödigt dröjsmål. 

Beslut:  

Kommittéledamot Gabriella Larsson har ansvaret för stambokföringen inkl. 

kennelregistrering, brevlådan stambok@svenskahundklubben.se och kanslitelefonen. Till 

arbetet med utfärdande och utskick av stambok till mottagare (stamboksadministratör) tillsätts 

Linda Marits.  

§6 Spårbar försändelse vid utskick av stambok. 

I dagsläget skickas stamböckerna som vanligt brev vilket har gett problemet med att 

stamböcker som försvunnit i postens hantering inte kan spåras. Stamböckerna är en 

värdehandling.  

Beslut: 

Stambok skickas till mottagaren som spårbar försändelse. 

§7 Svenska Olde English Bulldogge Klubben (SOEBK) 

Presentation av rasen Olde English Bulldogge (OEB) och vad rasklubben SOEBK har för 

behov av stöd från SHK. Av det som presenterades ligger följande under Ak:s uppdrag: 

-Registrering av OEB i SHKs Stambok. 

-Avelslicensiering 

-Stambok- och hälsodatabas 

-Avläsning av röntgenplåtar avseende skelettdysplasier. 

Förutsättningar för registrering av hund som tillhörande rasen OEB hos SHK. 

Skapandet av rasen Olde English Bulldogge påbörjades av Mr David Leavitt i USA under 

tidigt 1970-tal. Hundarna stambokfördes initialt av rasklubben Old English Bulldogge 

Association (OEBA). 2005 utsågs Olde English Bulldogge Kennel Club (OEBKC) till rasens 

moderklubb och där hölls den officiella stamboken fram till december 2013. 1 januari 2014 

erkände United Kennel Club (UKC) rasen Olde English Bulldogge och tog därmed över 

rasens officiella stambok. OEBKC är den officiella rasklubben för rasen i USA och är 

ansluten till UKC. 

Beslut: 

SHK erkänner endast hundar med stamtavla från UKC som renrasig Olde English Bulldogge. 

Ansökan om SHK-stambok för enskild individ och valpkullsregistrering sker via rasklubben 

SOEBK som vidarebefordrar ansökan till SHK stambok. 

Avelslicensiering. 



För att bibehålla en fortsatt sund utveckling av rasen har rasklubben ett krav på att 

föräldradjur ska ha ett avelsgodkännande för att valpkullen ska registreras. SOEBK fastställer 

vilka krav på hunden som ligger till grund för ett avelsgodkännande. Ett avelsgodkännande 

som utfärdats av SHK innebär en opartisk bedömning av den dokumentation som ligger till 

grund för avelslicensen. 

Beslut: 

Ansökan om avelslicensiering av en OEB sker via rasklubben SOEBK. Rasklubben 

presenterar de hundar som skall licensieras för SHK Ak, som tar beslut om och utfärdar 

avelslicens. 

§8 Svenska Continental Bulldog Klubben (SCBK) 
Presentation av rasen Continental Bulldog (CB) och vad rasklubben SCBK har för behov av 

stöd från SHK. Av det som presenterades ligger följande under Ak:s uppdrag: 

-Registrering av CB i SHKs Stambok. 

-Avelslicensiering 

-Stambok- och hälsodatabas 

Förutsättningar för registrering av hund som tillhörande rasen CB hos SHK. 

Skapandet av rasen påbörjades runt år 2000 på initiativ av Imelda Angehrn i Schweiz med 

syftet att skapa en djurskyddsmässigt acceptabel variant av engelsk bulldogg med 

internationellt erkänd status som renrashund. SCBKs avsikt är att följa den schweiziska 

rasklubben Continental Bulldog Club Schweiz (CBCS) bestämmelser gällande uppfödning 

och stambokföring av CB eftersom det är en förutsättning för samverkan med övriga större 

europiska rasklubbar. Eftersom rasen är under uppbyggnad krävs ett inmönstringsmoment vid 

stambokföringen. I dagsläget finns inte möjlighet till inmönstring i Sverige. 

Beslut: 

Ansökan om SHK-stambok för enskild individ och valpkullsregistrering sker via rasklubben 

SCBK som vidarebefordrar ansökan till SHK stambok. 

Ansökan om avelslicensiering av en CB sker via rasklubben SCBK. Rasklubben presenterar 

de hundar som skall licensieras för SHK Ak som tar beslut om och utfärdar avelslicens. 

§9 Översyn och komplettering av regelverk som Ak ansvarar för. 

Genomgång av befintligt regelverk görs till nästa möte.  

Respektive SHK-ansluten rasklubb ges i uppdrag att presentera rasrelaterade regelverk vid 

nästa möte. 

§10 Alternative Old English Bulldogs 

Namnet Old English Bulldog började användas även på hundar som avlades utanför Mr 

Leavitts avelsprogram och officiella stambok. Dessa hundar kan inte registreras in hos UKC, 

men stambokförs av andra register t ex National Kennel Club (NKC), European Kennel Club 

(EKC) International Olde English Bulldogge Association (IOEBA) och Animal Research 

Foundation Europe (ARFE). 

Problemställning med OEB stambokförda av SHK innan samarbetet med SOEBK påbörjades. 

SHK har inte känt till skillnaderna i validitet mellan register och kennelklubbar avseende 

stambokföring av OEB. Det finns OEB stambokförda i SHK som inte är möjliga att registrera 

i UKC pga att hunden inte på ett korrekt sätt härstammar från de hundar som utgör grunden 

för rasen OEB. 

Beslut: Avkomma från OEB med SHK-stambok utfärdad baserad på 

härstamningsdokumentation annan än UKC får inte stambokföras i SHK. 

§11 Nästa möte 

Senast i mitten på mars. Datum och plats alt. Skype bestäms närmare tidpunkten. 

 


