
Svenska Parson Russell Terrier Klubben 
Avelskommittén 
 
 

 
 
Möte den 7/5 2008 via Skype 
Närvarande var Lene Nordström (sammankallande), Anja Månström och Annica Andersson. 

 
1. Inkomna ärenden. 

 
- En, från medlem, inkommen mailkorrespondens upptar frågan om antydda ärftliga 

sjukdomar på vissa linjer. AK kan inte ta ställning i diskussionen, än mindre bekräfta 
rykten i sak, men vill understryka att rasföreträdare omöjligt kan ägna sig åt att sprida 
hälsoinformation om hundar som man själv inte förfogar över, ej heller ombetts 
hälsoinformera om.    

- AK har fått påpekanden från medlemmar om oetisk, missvisande och/eller osmaklig 
annonsering av parsonhundar på Blocket. Vi har hänvisat frågan till klubbstyrelsens 
ordförande. 

- En uppfödare informerar om att det visat sig under en tiks dräktighet att hanhunden är 
anlagsbärare av en ärftlig sjukdom. Uppfödaren har därför valt att via SKK avelsspärra 
hela valpkullen eftersom det idag är omöjligt att veta vilka i kullen som är helt friska, 
eventuella anlagsbärare etc. Uppfödarens förhoppning är att forskningen får fram ett 
DNA-test så att de individer ur kullen som kan friskförklaras också ska kunna få sina 
avelsspärrar hävda inom överskådlig tid. 

- Företrädare för AK har kontaktats av uppfödare för diskussion om hur man ska se på 
fortsatt användning av avelsdjur som fått sjuka avkommor i två kombinationer.  

 
 
2. Information  
 
- hemsidan.   
 
Hemsidan har nu hela fem avelsflikar - en sida, med underavdelningar, tillgänglig för 
allmänheten och via inloggning i medlemsdelen ett par sidor för medlemmar och så några 
som enbart vänder sig till uppfödare (publiceras inom kort). Vi adderar information 
fortlöpande. Nyligen lades ett medlemsbrev ut med en sammanställning av hälsostatistik 1/10 
2007 – 25/4 2008. 
 
- Parson Newsletter Avel.  
Hamnade tyvärr litet i bakvattnet på grund av turerna runt Newsletter, men ska nu ut till den 
allt mer omfattande uppfödarlistan (i nuläget 46 st).  
Karin Drotz, SKK, och Maria Nordin, avelskommittén inom Svenska Terrierklubben, 
medverkar i två kommande editioner vilket känns mycket bra. Anja sammanställer de nya 
rönen rörande tik-, valputfodring och kopplingen till allergi som publicerats på flera ställen på 
senare tid.  
  
3. Nästa möte. 
Onsdagen den 28/5 kl 15.00 via Skype. 
 



Vid protokollet Annica A 


