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Till grund för vårt utlåtande har vi enbart kunnat ta hänsyn till SRD
rapportblanketter via mail daterad 11 februari 2019. Om skrivna kritiker också
har delgivits Svenska Boxerklubben så har den nya styrelsen inte delgivits
dessa. Vi har alltså enbart kunnat kommentera informationen från dessa SRD
rapporter. De ger dock inte en fullständig information om dagsläget för vår ras.
Svenska Boxerklubben arrangerade helgen den 26-27 maj 2018 en världsutställning för boxer med ca 500 deltagande boxer från Europa. Cirka 80 boxer
deltog från Sverige. Åtta mycket erfarna ”rasdomare” från Europa dömde,
därav tre domare från Norden.
Tre domare noterade punkter som fanns upptagna i SRD-listan för vår ras. En
av våra nordiska domare som dömde 82 boxer noterade 18 hundar med ”korta
nospartier” och tre med ”lång tunga”, men påpekade samtidigt ”inget problem
med andningen trots varmt väder”. Tre domare noterade ”knipta näsborrar”.
Vår svenska domare som dömde 89 boxer noterade att två av de utställda
hundarna hade ”alltför knipta näsborrar”. Sju domare noterade hundar som
var utmärkta inom riskområdena. Vår svenska domare noterade
”välutvecklade, stora näsborrar” på många av de utställda hundarna.
Domaren från boxerns hemland Tyskland noterade NEJ på noterade du några
av de punkter som finns upptagna i SRD-listan för rasen? Likaså noterade
samma domare JA på noterade du hundar som var utmärkta inom
riskområdena för rasen? Fem domare ansåg att boxern skulle vara kvar på
SRD-listan, medan tre ansåg att det inte behövdes.
Tyvärr finns enbart SRD-rapporter från tre utställningar arrangerade av
Svenska Boxerklubben. Tre utställningar saknar dessa rapporter, och vi
undersöker nu orsaken till det. På de tre redovisade utställningarna deltog 114
boxer. De tre domarna kom från Sverige, Danmark och Tyskland.
Våra två nordiska domare noterade JA på noterade du några av de punkter
som finns upptagna i SRD-listan för rasen? Bland annat noterades fem hundar
med korta nospartier och en med knipt näsborre. Båda våra nordiska domare
noterade JA på noterade du hundar som var utmärkta inom riskområdena för
rasen?
Den tyske domaren noterade NEJ på noterade du några av de punkter som
finns upptagna i SRD-listan för rasen och JA på noterade du hundar som var
utmärkta inom riskområdena för rasen?
En domare ansåg att boxern bör finnas med på SRD-listan, en domare tog för
närvarande inte ställning och en domare ansåg att boxern bör avföras från

listan.
SBKs distrikt/lokalklubb har arrangerat 10 utställningar med ca 45 boxer, där
samtliga sju domare var från Sverige. Där har domarna på fem utställningar
noterat JA på noterade du några av de punkter som finns upptagna i SRDlistan för rasen? På tre av dessa utställningar har förekomsten av korta
nospartier noterats och på en utställning har knipta näsborrar noterats.
På sju utställningar har domarna noterat JA på hundar som var utmärkta inom
riskområdena för rasen. Det gällde utmärkt längd på nospartier och vida
näsborrar. Sex domare ansåg att rasen bör finnas med på listan.
Till grund för vår avstämning av SRD-rapporter från SKKs länsklubbars
utställningar har vi kompletta rapporter från 21 utställningar med 150
deltagande boxer. De flesta domarna kom från Sverige. Sex domare noterade
JA på punkter som finns upptagna i SRD-listan för rasen och de angav då korta
nospartier och knipta näsborrar. Tretton domare noterade JA på noterade du
hundar som var utmärkta inom riskområdena för rasen? Då framfördes
framförallt vida näsborrar och någon domare angav rätt längd på nospartiet.
Fjorton domare ansåg att rasen bör finnas med på listan, en domare ansåg att
rasen bör avföras från listan och slutligen sex domare kunde för närvarande
inte ta ställning.
Sammanfattningsvis kan man notera att domarna i dålig utsträckning utnyttjar
kommentarsfältet i SRD-rapporten. Istället kryssas oftast enbart rutorna JA
eller NEJ i. Av den anledningen är det svårt att dra en slutsats av de ifyllda
rapporterna. Majoriteten av domarna anser dock att boxern bör finnas kvar på
listan.
Då vi arrangerade ATIBOX Boxer World Show i Malmö har vi fått en
genomlysning av den europeiska boxerns status beträffande de problem vi
anser finns i vår ras i Sverige och som är angiven i SRD. Man kan nog
konstatera att problematiken är likvärdig och status queo!
Av SRD-rapporterna kan konstateras att domarna från boxerns hemland inte
ser problematiken på samma sätt som vi i Sverige.
Boxer i Sverige har förändrats under de senaste 8–12 åren, framför allt i
huvudtypen. Vanligt förekommande är övertypiska boxer med runda, oädla
huvuden och alltför korta nospartier, vilka påverkar hälsan negativt. Hundens
förmåga att andas försämras, vilket påverkar såväl hundens vardag som
möjlighet att prestera vid olika funktions- och arbetsprov.

Vi måste fokusera vårt arbete på;
- tydligt arbeta för en sundare boxer där huvudfokus ska ligga på huvudets
konstruktion och de rätta proportionerna som är förhållandet nosparti/skalle,
1:2.
- öka kunskapen om de Särskilda Rasspecifika Domarstrategierna (SRD) och
vad de brakycefala problemen kan leda till. Lyfta fram ädelheten hos boxern
och belysa faran med de alltför korta skallar/nospartier = fel proportioner i
huvudet.
Tyvärr har utvecklingen av boxern de senaste åren inte givit den positiva
utveckling som behövs för att ta bort boxern från SRD-listan. Alltså, vi önskar
att boxern ska finnas kvar i Särskilda Rasspecifika Domarstrategierna.
Slutsats; Vi kommer att forcera informationen/utbildningen för en exteriör
avel som gynnar sund exteriör med god funktion och förebygger förekomsten
av icke önskvärda egenskaper hos avkomman som påverkar hälsan negativt.
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