
                Svenska Parson Russell Terrier Klubben  Avelskommittén. 

 

Protokoll från mötet den 25/9 2008 via Skype 

Närvarande var Annica Andersson, Lene Nordström (sammankallande) och Anja Månström. 

 

1 Inkomna ärenden. 

 

1) Hane sökes var rubriken från en medlem som hört av sig och ville ha råd om hur hon kan 

hitta lämplig hane till sin tik. Anja svarade ganska utförligt om vad man bör tänka på och hur 

man kan hitta information både på Parsonklubbens och SKK´s hemsidor. 

Vi diskuterade lite om detta svar ev. kan användas som mall och läggas in på hemsidan. Vi 

kollar igenom texten och ser till att alla råd är allmängiltiga. 

 

2) Mail från norsk medlem om intyg mm. Vidarebefordrades till Katarina. 

 

3) AK har fått ett mail från en ägare till en tik som visade sig vara tvåkönad. Det var troligtvis 

förklaringen till hennes speciella beteende och tiken som nu är kastrerad mår bra igen. Annica 

mailar och tackar för att vi delgivits denna historia och tipsar också ägaren om var på SKK´s 

hemsida man kan läsa mer om denna sällsynta defekt. AK erbjuder sig också att meddela 

uppfödarna till föräldrardjuren om detta. 

 

4) Hörselseminarium i Skåne den 26/10. Det visar sig att ingen i AK har möjlighet att delta. 

Anja trodde att hon kanske skulle kunna men det visade sig att så var inte fallet. Vi hoppas 

dock på att någon av de som närvarar kan delge oss information. 

 

5) Efter att ha fungerat som AK-grupp i ett år vill vi framföra önskemål till styrelsen om en 

egen budget. När Anja var på avelskursen på Öster Malma i våras var AK-representanter från 

övriga deltagande rasklubbar mycket förvånade över att vi inte hade det. Dom sa att det 

fungerade bra och att dom redovisade i vanlig ordning till varje bokslut.  

 

 

2 Information.   

 

1) Inrapporterade intyg mm. Nu har det gått tre kvartal av året och det är glädjande många 

som har skickat in intyg till Anja. Här kommer en sammanställning av dessa samt det som 

finns i SKK´s avelsdata. 

 

BAER-test  29 UA 1 ensidigt hörande 

 

Tänder och bett 18 UA 1 med bettfel och 1 med tandförlust 

 

Patella  12 UA 

 

Ögon  15 UA och en med näthinneveck 

 

HD  20 grad A  6 grad B  4 grad C 

 

AD  1 UA 

 

MH  19 genomförda och 1 där föraren avbrutit 



Reg. Antal hundar 205 varav 3 är importer 

 

Nya kennlar 4 

 

Stort tack till alla er som genom detta hjälper till med vårt arbete med RAS. 

 

 

 

2) Hemsidan. Istället för att gå över ån efter vatten ska Annica kolla om vi kan länka till 

SKK´s sidor om att välja valp och att välja hanhund till sin tik. 

 

. 

 

 

3 Nästa möte. 

Blev bestämt till den 22 oktober kl. 14 

 

Vid protokollet. Anja Månström 


