
                Svenska Parson Russell Terrier Klubben  Avelskommittén. 

 

Protokoll från mötet den 12/12 2008 via Skype 

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

 

1 Inkomna ärenden. 

 

1) Mail från medlem ang. MH och HD resultat på inmönstrad hane. 

 

Lene har svarat  att vad gäller SKK får hon prata med dom om tester som är gjorda före 

inmönstringen kan registreras i efterhand. 

När det gäller tandintygen kan det skickas till Anja. 

 

2) SKK Avelskonferens 28/2-1/3.  

 

Annica åker som representant för AK.  

 

3) Info rörande RAS, SKK (statistik Agria). 

 

Vi har tagit del av SKK/SVETEKs kommentarer till vårt tidigare RAS och synpunkter på vad 

vi bör tänka på i framtiden.  

Vidare har vi nu fått den CD med rasstatistik från Agria och det ska nu bearbetas och infogas i 

RAS. 

 

4) Hörselseminarium i Jönköping den 20/2 2009. 

 

Eftersom dövhet är en rasbunden defekt är det bra att det blir ytterligare ett tillfälle för dom 

som önskar delta men inte hade möjlighet förra gången. AK efterlyser någon som tänker gå 

och som skulle kunna vara informationsförmedlare åt AK. 

 

5) Omröntga hund. 

 

Fråga rörande en dysplastisk höft där avläsande veterinär rekommenderade omröntgen. 

AK har svarat att hon bör följa sin veterinärs råd. 

 

6) DNR299-08-09 SKK remiss. 

 

Styrelsen har bett AK komma med förslag till svar om åldrar för parning. 

 

AK anser att lägsta ålder för tik ska vara 18 månader eftersom det är vad lagen säger. SKK:s 

grundregler 3:3 

Den etiska åldern är minst två år. 

För hanar bör också gälla lägsta ålder 18 månader. 

Den etiska åldern är även här två år. 

Högsta ålder för tik. Där bör SKK:s grundregler 3:4 och 3:5 gälla. 

 

7) Fråga från en hanhundsägare. 

 

Mail från uppfödare om att det sprids sjukdomsrykten på avkomma som rör en av dennes 

avelshundar. Uppfödaren har kontaktat AK med frågan om vi känner till ryktena. AK har 



svarat att vi inte fått in någon rapport om det och om så varit fallet hade vi självklart kontaktat 

inblandade parter. 

 

 

2 Enkäterna.   

 

Hittills har det inkommit 58 st. i brevform och 50 st. via mail. 

. 

 

3 Årsmötet. 

 

Annica sammanställer och så fördelat vi arbete på nästa möte. 

 

 

4) Övrigt 

AK har blivit ombedda av styrelsen att kommentera valpförmedlingens nya internetannonser.  

  

AK noterar att styrelsen, som arkitekt till valpförmedlingens annonsmall, adderat ett antal 

indatafält för hälsofakta som inte fanns med i den gamla versionen av valpannonserna på 

klubbens hemsida - såsom HD, patella, ögonlysning, BAER och därtill MH, dock ej 

tandstatus. Klubbens rekommendation är - vilket bör understrykas - att föräldradjuren ska vara 

HD-röntgade o BAER-testade. Data hämtas från CK-boken om hunden återfinns där och 

annars får annonsören själv lägga in informationen. Hittills har fakta på dessa hundar lagts ut 

utan att Cilla/Mikael verifierat uppgifterna på dessa hundar hos Anja. På hundar som inte 

finns i CK-boken är det ägarens overifierade uppgift med andra ord, vilket bör framgå. AK tar 

inte på sig att stämma av de uppgifter som finns på Avelsdata, men bidrar gärna med BAER 

och tandintyg om testet sänts in till AK.  

  

Under resans gång har även inalvelsgrad adderats. Det är i så fall viktigt att 0% är just det och 

inte att man undlåtit att fylla i uppgiften, för då bör det stå "Ingen uppg.", ett streck eller 

liknande.  

 

 

5) Nästa möte 

 

Blev bestämt till den 8 januari kl. 14:00 

 

Vid protokollet. Anja Månström 


