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SRD Sammanställning gällande år 2018 
 

26 SRD rapporter har inkommit varav 1 i kryssat att inga hundar deltog, 1 blankett var blank och en var 

halv. 14 Kritiker saknas. 

 

18 Nordiska domare och 6 utländska. Alla hade fått skriftlig information om SRD. De flesta tyckte rasen 

skulle finnas kvar på listan, endast 3 tog ej ställning då de dömt/sett för få hundar.  

 

Den största förekomsten hos Mastiffen av det som nämns i SRD är övervikt. Det fanns kommenterat 

att 7 hundar var överviktiga, detta är en ökning även vi uppmärksammat de senaste åren. Tyvärr dras 

det inte ner på pris i något av tillfällena vilket vi tycker är beklagligt då vi anser att det är ett relativt lätt 

problem att lösa även för ägarna själva. Vi tror också att det skulle förbättra hälsan och framförallt 

ledhälsan på Mastiffen om det sågs mer allvarligt på. Övervikt framgick i kritiker såväl som rapporter.  

 

Fyra kommentarer fanns angående osunda rörelser vilket gör det till den näst största förekomsten, 

förvånande var att bara på två har priset dragits ner. Vi ser ofta utländska domare ignorera hälta och 

osunda rörelser (detta är egna observationer och inget som framgår i rapporterna/kritikerna) 

Kommentarerna om osunda rörelser har ökat. 

 

Tre kommentarer fanns på ögon, lösa ögonkanter, inåt rullade ögonlock, rinnande ögon, där tycks vi 

inte se någon förändring.  

 

I kritikerna fanns tre påpekanden om skygga hundar men inget i rapporterna. I två av fallen har priset 

dragits ner. 

 

Två kommentarer om för mycket hud/rynkor, detta tycker vi blivit bättre i Sverige de senaste åren.  

 

En kommentar om bakställ/raka bakbensvinklar och en om veka mellanhänder.  

 

Det fanns inga kommentarer i varken kritiker eller rapporter om andning. 

 

Positiva kommentarer fanns om bakställ och sund helhet.  

 

Vi ser att frekvensen av påpekanden har ökat jämfört med tidigare år. 

 

SRD finns med i RAS och målen beskrivs: Att avla fram hundar med förbättrad exteriör och utan 

överdrifter som äventyrar hälsan enligt ovan (texten från SRD)  

 

Strategin beskrivs: Uppföljning av SRD kommentarerna skall göras årligen och redovisas i 

årsmöteshandlingarna och i Mastiffbladet. Ta särskild hänsyn till SRD problem vid val av avelsdjur. 

 

I domar/raskompendiet finns texten från SRD med. 

 

Avelskommitten i Svenska Mastiffklubben är enig med domarna att rasen ska finnas kvar på listan. För 

att undvika överdrifter och förbättra hälsan. 
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  MASTIFF 

Antal priser % Antal individer %   Pris 

56 67,47% 31 81,58%   CK 

 

0,00% 

 

0,00%   D 

71 85,54% 36 94,74%   E 

 

0,00% 

 

0,00%   G 

1 1,20% 1 2,63%   K 

 

0,00% 

 

0,00%   S 

11 13,25% 9 23,68%   V 

83 100,00% 38 100,00%   X starter / individer totalt 
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