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SvB arrangerade sju utställningar 2019 med 371 deltagande boxer. Fem nordiska domare och tre 
(BoxerSM 2 domare) från kontinenten. Tre av de nordiska domarna noterade avvikelser från SRD 
listan. De kontinentala noterade inga avvikelser. En av nordiska domarna anmärkte på fyra boxer 
med kort näsrygg. Likaså på en annan av våra utställningar anmärktes också på korta näsryggar 
men inga andningsproblem. Allvarligt då också en domare anmärkte på en hund med aggressivitet.  
Samtliga nordiska domare ansåg att vår boxer bör finnas med på SRD listan. De kontinentala 
domarna hade en annan åsikt som att de bör avföras från SRD listan.  
 
SBKs distrikt/lokalklubb har arrangerat nio utställningar med 37 boxer, där sex domare var från 
Sverige. På två av dessa utställningar har förekomsten av korta nospartier noterats och på en 
utställning med knipta näsborrar. 
Positivt är att en av domarna sänkt kvalitetspriset p.ga kort näsrygg och knipta näsborrar. Detta 
önskar vi se mera av domarna, inte bara anmärkning utan det ska också markeras genom sänkt 
kvalitetspris.  
Fem av domarna ansåg att vår boxer bör finnas med på SRD listan. En hade annan åsikt, boxern 
bör avföras från listan. 
 
Till grund för vår avstämning av SRD-rapporter från SKK:s länsklubbars utställningar har vi 
kompletta rapporter från 25 utställningar med 147 deltagande boxer. Halva antalet domare kom 
från Sverige. En av de utländska domarna anmärkte på korta näsryggar. En av de svenska domarna 
ansåg att på utställningen hade 75% av deltagande boxer problem med proportion nosryggens 
längd/huvudets längd som 1–2. Istället närmare 1–3. 
Även här, allvarligt då en domare anmärkte på en hund med aggressivitet. 
Tjugotre domare ansåg att vår boxer bör finnas med på SRD listan. Två hade en annan åsikt, 
boxern bör avföras från listan 
 
Sammanfattningsvis kan man notera att domarna i dålig utsträckning utnyttjar kommentarsfältet i 
SRD-rapporten. Istället kryssas oftast enbart rutorna JA eller NEJ. 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. 
 
Svenska Boxerklubben (SvB), har arbetat med avelsstrategier och avelspolicy inom rasklubbens 
ramar sedan 1998. Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) är en viktig del i arbetet med 
RAS när det gäller boxerns hälsa och exteriör. Ett viktigt mål i RAS är att utöka informationen om 
SRD och vad de brakycefala problemen hos boxer kan leda till. Vi måste mer tydliggöra arbetet för 
en sundare boxer där huvudfokus ska ligga på huvudets konstruktion och de rätta proportionerna 
som är förhållandet nosparti/skalle, 1:2. Detta med alltför kort nosrygg, knipta näsborrar och 
trånga andningsvägar måste vi som rasklubb och våra uppfödare vara mer uppmärksammade på. 
 
Tyvärr ser vi idag ute i Europa boxer med alltför korta nosryggar, då också från boxerns hemland. 
Detta är olyckligt då många svenska uppfödare använder avelsdjur från boxerns hemland.  
Vi ser också en trend i avelsarbetet i Sverige att man prioriterar arbetsmeriter före så viktiga 
exteriöra detaljer som t.ex. huvudets konstruktion som starkt påverkar hälsan.  
 
Vår ras, boxer har katastrofalt fallande registreringssiffror, 160 registrerade valpar för år 2019. 



Under året har 32 kullar registrerats i SKK varav 11 kullar av uppfödare som är medlemmar i SvB 
och 21 kullar där uppfödaren inte är medlem i SvB.  
Dessutom minskar deltagarantalet på både SvBs-, SBK:s och SKK:s utställningar från år till år. År 
2019 på SBK:s utställningar var medeltalet 4 boxer/utställning och på SKK:s knappt 6 
boxer/utställning. Boxerklubbens utställningar är bättre med 53 boxer/utställning vilket vi ändå 
inte är nöjda med.  
 
Vi känner en stark oro till att boxerns registreringar minskar, medlemstapp i Boxerklubben och 
minskade deltagande på utställning från år till år. Framförallt måste vi ta på allvar orsaken till att 
det finns uppfödare som inte är medlemmar i Boxerklubben.  
Att värna sin ras gör man inte bäst genom ökade krav för prov och tävling. Vi anser att boxern är 
en hund lämplig för många, det är en kompetent brukshund, en hund som gör sig väl i 
utställningssammanhang och en sportig familjehund. 
Det här är stora och angelägna frågor för rasens framtid som vi som rasklubb måste ges fullt 
förtroende att arbete med.   
 
Slutsats; 
Boxern i Sverige har förändrats under det senaste decenniet, framförallt då 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 kan konstatera att det inte skett någon positiv förändring på boxerns exteriör sedan förra SRD 
rapporten 2018. 
 
 Därför måste vi som rasklubb mer fokusera vårt arbete genom 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. 

- Tydliggöra arbetet 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 Domaranvisningar (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. 

- Öka mervärdet för boxeruppfödare att vara medlem i SvB. 
 
Tyvärr har utvecklingen av boxern 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 
Domaranvisningar rörande överdrifter hos rashundar. 
 
Enligt uppdrag  
Med vänlig hälsning 
 
Svenska Boxerklubben 
Anders Härnman 
SvB Exteriörkommittén  
 
 


