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PROPOSITION 

    angående att nedanstående motion om HD-status, tagen vid årsmöte 2008, 

              upphäves fr o m 16 mars 2013. 

 

Motion till Cocker spaniel klubbens årsmöte – 2008 
Undertecknad motionerar om att kravet på känd HD status avskaffas. 

Bakgrund och motivering: 

 

Vi har i snart 30 år HD röntgat våra Cocker spaniels och har under den tiden varit med om 

både ändring av avläsningsmetoder och nya centrala avläsare, vilka båda har medfört en 

avsevärd försämring av Cocker spanielns höftleder. Detta utan någon annan förklaring utan att 

vid båda dessa tillfällen av rasens plötsliga försämring berott på endast detta. 

Redan på Cocker spaniel klubbens uppfödarkonferens i slutet av 90-talet framkom vid Lars 

Audells föreläsning att för en hund som Cocker spaniel, med en vikt runt 15 kg och dess låga 

frekvens av grava HD fel, att ett kontinuerligt bekämpningsprogram inte kunde anses befogat 

för rasen. Under arbetets gång runt RAS gjordes det under 2006 en undersökning av dagens 

HD status på Cockern och rutinerna runt röntgen med ett skrämmande resultat (se bilaga). 

Denna undersökning visar klart på den otillförlitlighet som råder idag avseende röntgen av 

Cockerns höfter. Att man idag ska tänka sig för var och när man gör röntgen, och dessutom 

kan göra om röntgen så många gånger att det till slut kommer tillbaka som avelsdugliga 

höfter, är vanskligt när man avgör ödet för vårt framtida avelsmaterial. Så idag kan 

avelsdjurens framtid avgöras av ägarens idoghet att ta sig tid och råd att åka till olika kliniker 

och skicka in röntgenplåtarna tills att dom är av avelsdugligt resultat, vilket är helt 

oacceptabelt! 

I dagsläget skulle ett avskaffande av kravet av känd HD status inte leda till att uppfödare 

skulle sluta HD röntga sina avelsdjur, men det skulle helt klart leda bort fokus på HD status 

på en ras som idag röntgas ”av gammal vana”. 

Undertecknad motionerar om att Cocker spaniel klubben hos SKK kräver att kravet på känd 

HD status avskaffas och att det efter en 5-års period görs en utvärdering, dels på utfallet av 

det avskaffade kravet och dels om rutinerna runt HD röntgen blivit mer tillförlitliga. 

/namnunderskrift saknas/ 

 

 

Redogörelse för hur arbetet med frågan har bedrivits: 

Tillgängliga protokoll: 

2008-08-25 SSRK avelskommitté protokoll § 21; Ansökan, avskaffande av krav på känd 

HD-status, cocker spaniel. 
Beslutas att bordlägga frågan och att uppmana Cocker spanielklubben att inkomma med en 

komplettering där klubben tydliggör syftet med att avskaffa kravet på känd HD-status hos 

föräldradjuren och på vilket sätt detta kan leda närmare mot de mål som satts upp i RAS för 

cocker spaniel. 
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2008-10-06 Cocker Spanielklubbens protokoll § 14: 

Avelskommittén utvärderar vårt HD-program och sammanställer önskade uppgifter. 

 

2008-12-22 Cocker Spanielklubbens protokoll § 16: 

Utvärdering av HD-program pågår. 

 

2009-04-25—26 Cocker Spanielklubbens protokoll § 10.5: 

Avelsansvarig: Pågående utvärdering av hälsoprogrammet för HD. 

 

2009-09-20 Cocker Spanielklubbens protokoll § 7.2: 

Avskaffande av HD-kravet.  

Mötet fick en uppdatering av status gällande avskaffandet av HD-kravet. En rapport håller på 

att sammanställas, den planeras bli färdig under oktober månad och skall då skickas till SSRK. 

 

2009-10-16 Cocker Spanielklubbens protokoll § 6.7: 
Status HD. Arbetet pågår, målet är fortfarande att dokumentet skall vara färdigt och inskickat 

till SSRK under oktober månad. 

 

2009-12-10 Cocker Spanielklubbens protokoll § 6.1: 

Status på motionen gällande borttag av HD. Skrivelsen är försenad, skall dock vara inskickad 

till SSRK innan årsskiftet.  

 

2010-01-15—16 Cocker Spanielklubbens protokoll § 7.1: 

HD-rapporten till SSRK. Rapporten är ytterligare försenad. 

 

2010-02-21 Cocker Spanielklubbens årsmöte § 10: 

Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående 

klubbmöte givit till klubbstyrelsen.  

 HD. Två förtydligande har skickats till SSRK för att verkställa fastlagt beslut av 

avskaffande av HD-kravet enligt årsmötesbeslut på årsmötet 2008. 

 

/kommentar: Underlag till dessa två förtydliganden saknas. Ej heller har något om detta 

dokumenterats i protokoll/ 

 

2010-06-19-20 Cocker Spanielklubbens protokoll § 81: 

HD 

Ärendet är tillbaka hos Cockerklubben och en utvärdering av HD-belastade hundars problem 

måste göras innan processen kan fortskrida. En enkät med syfte att ge svar på dessa 

frågeställningar är under utarbetning. 

 

2010-08-10 Cocker Spanielklubbens protokoll § 122.e: 

HD-enkäten. Arbetet fortskrider, ett förslag skickad på ”remiss” till Lars Audell. 

 

2010-09-15 Cocker Spanielklubbens protokoll § 134.2: 

HD-enkäten är på gång, och befinner sig just nu hos veterinärmedicinsk expertis för 

synpunkter. 
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2010-11-27—28 Cocker Spanielklubbens protokoll § 171a: 

HD-frågan. 

Avelskommittén har stämt av HD-enkäten med Lars Audell som hade vissa synpunkter. 

Avelskommittén kontaktar därför Lars Audell igen för att utforma en ny enkät.  

 

2011-03-06 Cocker Spanielklubbens protokoll § 18: 

HD-enkäten arbetas fram. 

 

2011-04-22 Cocker Spanielklubbens protokoll § 29 a: 

HD-enkät utformas efter samråd med SKK. 

 

2011-12-04 Cocker Spanielklubbens protokoll 101a: 

HD  

Monica Forsander har haft kontakt med SSRKs avelsråd angående slopat krav på HD-röntgen 

och vad klubben måste göra för att få igenom motionen. SSRK har aldrig krävt en enkät vilket 

framkommit till styrelsen. Avelsrådet sammanställer en ny skrivelse till SSRK i ärendet. 

 

2012-02-26 Cocker Spanielklubbens protokoll § 125: 

Maria Müllersdorf har lämnat besked till ordföranden att hon är villig att arbeta med HD-

frågan. 

 

Efter årsmötet 2012 blev Monica Forsander tillfrågad av nytillträdde ordföranden om hon 

också kunde arbeta med HD-frågan tillsammans med Maria Müllersdorf. Svaret blev JA. 

 

2012-04-25 Ordföranden kontaktade SSRKs avelsråd för att få svar om vad som gäller för att 

kravet på HD skall tagas bort. 

 

2012-05-01 Cocker Spanielklubbens protokoll § 30a: 
Beträffande HD-frågan väntar vi på svar från SSRK om vad som krävs för att arbetet skall 

kunna fortskrida. 

 

2012-06-14 Cocker Spanielklubbens protokoll § 41a: 

HD-frågan. SSRKs nya avelsansvariga, Maria Köhlström, har mailat länkar till utvärderings-

mallar som hon vill att Cockerklubben använder när HD-frågan utreds. Hon meddelar SSRK att 

Cockerklubben vill inkomma med nytt material. Monica Forsander har fått uppgifterna. 

 

2012-06-16-17 SSRK HS protokoll § 234 (utdrag): 

Huvudstyrelsen beslutar:  

att uppdra till Cocker spanielklubben att genomföra en utvärdering av hälsoprogrammet 

gällande HD-status enligt SKKs mall, att övrigt samråd i frågan sker med SSRKs 

avelskommitté. 

 

2013-02-07 Cocker Spanielklubbens protokoll § 100a: 

HD-frågan: Monica Forsander har meddelat att det under 2012 tyvärr inte har gjorts något pga 

för stor arbetsbelastning. 

 

 

 



      4(4) 

 

Det finns inte några sammanställningar eller andra handlingar som underlag till ovan 

nämnda protokoll bortsett från SSRK HS protokoll 2012-06-16—17. 

 

STYRELSENS MOTIVERING: 

   

Fem år har nu förflutit sedan årsmötesbeslutet 2008. Genom åren verkar det ha varit svårt att få 

någon korrekt information från SKK/SSRK om vad som skall göras eller vad som krävs, för att 

HD-kravet skall avskaffas. 

Först i mitten av 2012 får vi genom SSRKs nya avelsråd veta vad som krävs för att ärendet 

skall kunna gå vidare. 

 

Intresset att arbeta med frågan har från tidigare styrelser och avelsråd varit näst intill 

obefintligt. Två personer var adjungerade i frågan under verksamhetsåret 2012 men pga 

tidsbrist har inget hänt under året. 

 

Styrelsen ser ingen anledning att ”hålla frågan vid liv” då så lång tid har gått, inget har hänt och 

intresse saknas att arbeta för den. 

 

Skulle propositionen avslås förutsättes att årsmötet tar fram en HD-kommitté om fyra personer, 

varav en sammankallande. 

 

2013-02-17 

 

För Cocker Spanielklubbens styrelse 


