
SRD 10 ÅR 
Hög tid för en analys av SRD som nu har funnits i 10 år dvs. from 2009 (exkl. MyDog) tom 
2018. Analysen gäller rasen pekingese. 

Eftersom pekingese-uppfödarna och pekingese-domarna inte fått ta del av SRD-rapporterna för 
2018 eller någon sammanställning eller analys av dessa utgår vi från att ev. SRD-noteringar har 
varit försumbara eller ointressanta. 

En sammanställning av dessa 10 år ger bla följande uppgifter: 

(samtliga siffror avser officiella utställningar i Sverige) 

2009 - 2018 (exkl. MyDog 2009) 

• Pekingese har deltagit på 446 utställningar. 
• På dessa utställningar har 332 olika individer gjort 2439 starter.  
• 234 olika domare från 42 olika länder och 5 kontinenter har dömt på de 

446 utställningarna. 
• På 57 % av utställningarna har rasen dömts av nordiska domare och på 

36 % av svenska domare. 
• På 2 % (11 st.) av utställningarna har rasen dömts av domare från rasens 

hemland England. 
• Under åren 2009-2018 har det registrerats 357 pekingese i Sverige (varav 

18 % var importer). Den senare halvan av 10-årsperioden registrerades 
150 pekingese varav 23 % var importer. 

• 46 % av de pekingese som registrerats 2007-2017 är hittills utställda. Dvs. 
nästan varannan pekingese har ställts ut. 

• De utställda svenskägda hundarna har under 10-årsperioden ställts ut i 
genomsnitt 10 gånger 

• 72 % av antalet starter i officiell klass har tilldelats ck. 
• 80 % av de utställda individerna har någon gång fått ck. 
• 380 ifyllda SRD-rapporter finns för perioden 2009-2017. Det saknas 

21 SRD-rapporter dvs. ett bortfall på 5 %. 
• Perioden 2009-2013 uppgav domarna att de gjort SRD-iakttagelser på 

41 % av utställningarna. Motsvarande siffra för åren 2014-2017 var 28 %. 
 Andelen starter som fick en SRD-anmärkning var 13 % åren 2010-2013 

och 7 % åren 2014-2017. 
• De vanligaste SRD-anmärkningarna gäller nosrynkan och näsborrarna 

(3 % vardera av antalet starter enl. rapporterna varav 5 promille ansågs 
vara ”överhängande” nosrynka) samt ögon (1 % varav 4 promille 
var ”utstående”).  

• Övriga SRD-anmärkningar utgör endast promille (eller inga alls) av 
antalet starter enl. rapporterna. 

 

 



 

Källa 1 

Antalet utställda hundar och antalet starter har ökat sedan SRD infördes. Det är först 2016 och 
därefter som antalet utställda hundar minskat vilket sannolikt framför allt beror på det sjunkande 
antalet registreringar. Det finns helt enkelt inte så många hundar att ställa ut. 

 

Källa 1 och 2 

46 % av samtliga svensk-registrerade pekingese under åren 2007-2017 är utställda i officiell 
klass. De sista fem åren 2013-2017 är siffran 48 %. Nästan varannan pekingese som registrerats 
de senaste elva åren är således utställd. 

Av de hundar som använts i avel under åren 2009-2018 är 79 % utställda. 
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Källa 1, 2 och 5 

Antalet utställda pekingese i officiell klass i Sverige har ökat markant sett i relation till antalet 
registreringar sedan SRD infördes. 

 

 

Källa 1 
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Av diagrammet ovan kan ni se hur många gånger hundarna har ställts ut under perioden. De 
flesta hundarna har ställts ut en gång (105 st.). Mer än hälften av dessa är utlandsregistrerade 
hundar från våra grannländer, främst de övriga nordiska länderna, vars ägare kommer till Sverige 
i förhoppningen att ev. kunna vinna cert och/eller cacib på sina pekingese. 7 hundar har ställts ut 
mer än 50 gånger. Den hund som har ställts ut mest är utställd 93 gånger. Denna hund har varit 
utställd 9 av de 10 åren.  

I genomsnitt har det gjorts 5,5 starter per utställning där de svenskägda hundarna svarat för 5 av 
dessa. På en av tio-årsperiodens utställningar har det varit mer än 20 pekingese som deltagit i 
officiell klass och det var på den internationella vårutställningen i Stockholm 2015. Domare var 
Kurt Nilsson. Annars är det framför allt ”Stora” Stockholm eller ”Hundmässan” som det väl 
heter numera samt Borås-utställningarna som attraherar flest pekingese-utställare. 

Totalt är det 234 domare som dömt på de 446 utställningarna som anordnats under 
10-årsperioden. De kommer från 42 olika länder och 5 kontinenter. På de flesta av dessa 
utställningar har naturligtvis rasen dömts av svenska domare (36 %). 22 % av utställningarna har 
dömts av domare från övriga nordiska länder (Norden totalt 57 %). Vanligast därefter är domare 
från Irland som har dömt på 7 % av utställningarna. En domare har dömt rasen 10 gånger och 
2 domare har dömt 9, 8 respektive 7 gånger vardera. Samtliga dessa sju domare är svenska. De 
10 flitigast anlitade (svenska) domarna har dömt 17 % av alla utställningarna. 

24 olika svenska uppfödare har haft minst en representant av den egna uppfödningen utställd 
under perioden. Som mest har en uppfödare haft 40 olika hundar av sin uppfödning utställda. 
Därefter kommer en uppfödare med 20 utställda hundar av egen uppfödning. Sex uppfödare har 
haft minst tio representanter för sin uppfödning utställd. Ett tiotal av de 24 uppfödarna har inte 
synts till i utställningsringarna under den senare delen av perioden. Endast två av de uppfödare 
som registrerat valpar under SRD-åren har inte haft någon representant för den egna 
uppfödningen utställd. 

I genomsnitt har de svenskägda hundarna ställts ut 10 gånger under 10-årsperioden. För de 
utrikes ägda är motsvarande siffra 2 gånger. 

 



 

Källa 1, 3 och 4 

Andelen starter som tilldelas ck ligger relativt stabilt runt 70 % årligen. Totalt för hela tio-
årsperioden är det 72 % av antalet starter som tilldelats ck. Andelen SRD-anmärkningar har 
minskat från 13 % åren 2010-2013 till 7 % åren 2014-2017 dvs. en halvering. 
 

 

Källa 1 och 5 

Av detta diagram framgår att pekingesen ligger långt över ”Alla SRD-raser”, ”Plattnosar” 
och ”Kondrodystrofer” när det gäller utdelade ck på officiella utställningar i Sverige 
2008 – 2013. SKK har därefter inte presenterat någon ytterligare statistik. Andelen ck har legat 
kvar på samma nivå under andra halvan av 10-årsperioden. 
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År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal 
”disqualified” 

2 1 1 0 0 0 2 0 

 
Källa 1 
 
Ingen pekingese har fått ”disqualified” mer än en gång. Sex disq har delats ut sedan detta pris 
infördes 2011. Anledningarna till priset är i två fall osunt bakställ samt i ett fall vardera osund 
anatomi, avsaknad av en testikel, skev käke respektive en ögonskada. 

 

 

Totalt fördelar sig prissättningen åren 2011-2018 enligt följande:  

 

Källa 1 

Dvs. 71 % av starterna har tilldelats ”ck” (och naturligtvis även exc), 16 % har tilldelats ”exc” 
men inte ck, 11 % ”vg” samt 1 % ”good”. Övriga priser är endast promillen. 

 

 

 

Utdelade priser i procent av antalet 
starter i rasen pekingese åren 

2011-2018

ck exc vg g suff disq KEP



Kommentarer: 

Att en hund har fått en SRD-anmärkning innebär inte nödvändigtvis att hunden ifråga har denna 
exteriöra överdrift. Det innebär endast att en domare anser att så är fallet. I de allra flesta fall är 
domaren ensam om att tycka så. Ett par exempel: 

• Den hund som är utställd 93 gånger under 10-årsperioden har sammanlagt fått 91 ck på 
dessa utställningar. Två domare anser således att hunden inte är av certifikat-kvalitet. De 
flesta inklusive hundens uppfödare och ägare bedömer nog mot denna bakgrund att 
hunden är en klar ”ck-hund”. Denna hund har av en (1) domare bedömts ha så knipta 
näsborrar så den ska tas med i domarens SRD-rapport. På de övriga 92 utställningarna 
har domarna inte ansett att det finns anledning att ge hunden en SRD-anmärkning för 
detta. De flesta inklusive hundens uppfödare och ägare bedömer nog mot denna bakgrund 
att hunden inte är en ”SRD-hund” i detta avseende. Källa 1 och 3.  

• En annan hund är utställd 22 gånger för 21 olika domare. Denna hund fick på en 
utställning i sin kritik bla ”Ngt knipta näsborrar men inget problem”. I SRD-rapporten 
skriver domaren ”Trånga näsborrar” om denna hund. Hunden är utställd både före och 
efter detta tillfälle och har inte fått någon SRD-anmärkning av de övriga 20 domarna. På 
utställningen dagen innan skrev domaren ”Utm. nostryffel”. En domare som anser att en 
hund har trånga näsborrar skriver inte så får man anta. På hundens sista utställning skrev 
domaren ”Open nostrils” i kritiken om denna hund. Källa 1 och 3. 

Dessa båda exempel får räcka. Detta är regel snarare än undantag. De senaste fyra åren 
2014-2017 är det sammanlagt 10 individer som fått anmärkning på samma riskområde för mer än 
en domare (6 hundar två gånger och 4 hundar tre gånger). Allvarligast är att en och samma hund 
tre gånger för tre olika domare fått SRD-anmärkning för sin andning. Det borde vara ett 
observandum inte minst med tanke på att hunden används i avel. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de farhågor som fanns om rasen vid införandet av SRD 
2009 har visat sig komma på skam. Allt tyder på att rasen är välmående och alla data talar för att 
utvecklingen går i en positiv riktning. Låt oss alla verka för en fortsatt frisk, sund och rastypisk 
pekingese. 

Sammanställt av Lars Andersson i oktober 2019 

 

Källor: 

1. Hunddata: https://hundar.skk.se/hunddata/Tavling_sok.aspx 
2. Hunddata: https://hundar.skk.se/hunddata/Hund_sok.aspx 
3. 380 SRD-rapporter avs. pekingese SRD-åren 2009-2017 
4. Utställningskritiker för pekingese från SKKs och SDHKs utställningar åren 2009-2017 
5. The second int workshop on enhancement of genetic health in purebred dogs,  

14-15 february 2015, Dortmund, PPP Göran Bodegård, Svenska Kennelklubben 
 


