
Svenska Parson Russell Terrier Klubben 
Avelskommittén 
 
 

 
Möte den 27/3 2009 kl. i Södertälje 
Kallade och närvarande:  Annica Andersson(sammankallande),  Laila Rantanen 
(protokollförare). 

 
1. Inkomna ärenden 

En fråga till ”Fråga parsonklubben” om tandömsning som AK i sitt svar hänvisade till 
http://fou.ofa.ki.se/djurtandvard/ och veterinär. 
 
En fråga om hur egen hunds MH kan jämföras med profil. AK hänvisade till SKK:s 
avelsdata och MH-ansvariga Anneli Westerlund. 
 
Fråga om första löp, ringlad svans och lätta öron. 
 

2.  Utgående ärenden 
            Till styrelsens möte 19/3 sändes från AK: 
            Verksamhetsplan. 

Policyförslag angående inkomna hälsointyg. Beslut fatta av styrelsen, se styrelsens     
mötesprotokoll. 

            Förslag på SPRTK:s riktlinjer för avelskommittén. Godkänd av styrelsen. 
              

3. Information (inrapporterade intyg mm.) 
 
Året 2009 
Inrapporterat till SKK/Avelsdata och SPRTK/AK sedan senaste mötet 2/3 (inom 
parentes från årets början). 
 
Hörseltester – 0 (1 u.a.) 
Tandstatus – 1 u.a.  (5 tandintyg, 3 u.a., 1 saknar båda P2 nere och M3 höger) 
Röntgade höfter (HD) -  HD A - 1, HD B – 1, HD C – 0 (9 A, 6 B, 2 D) 
Patella – 2 u.a. (7 undersökta varav 4 u.a., 1 med medialt 1/1) 
Röntgade armbågar (ED, tid AD) – 0 (3 u.a.) 
Ögonlysningar - 1 u.a. (2 u.a.) 
Även ett antal utländska hälsointyg har inkommit vars resultat, enligt SKK, ej ska 
tolkas till svenska avläsningar. 
MH – 0 med känd mental status och 0 där ägaren avbrutit 
Nyregistrerade parson – 4 kullar,16 parson varav 0 importer (8 kullar, 31 parson) 
 

4. RAS 
2008 års uppdatering av RAS skall nu sändas till SvTek som sedan vidarebefordrar 
den till SKK. Redogörs för i kommande NL och publiceras på hemsidan. 
 
En del frågor rörande RAS 2010, läggs den närmsta tiden ut i klubbens 
diskussionsforum. Det är frågor som behöver diskuteras av alla inför hur nästa 
avelsstrategi ska se ut. 
Presentationen/underlaget som skulle användas på medlemsmötet i Eksjö i februari, 
men av olika skäl ej hanns med, kommer att läggas ut som underlag i forumet. 



Laila utarbetar tillsammans med webbansvariga formen för detta. 
 

5. Övriga frågor 
AK:s funktionärer anmälda till SvTek:s avelskonferens 090419. 
 
AK:s del på klubbens hemsida är nu omstrukturerad med hjälp av webbansvariga. 
Nya undersidor har tillkommit.  
Publicerat är nu AK:s verksamhetsplan för 2009. 
SPRTK:s  riktlinjer för avelskommittén är utarbetade och godkända av styrelsen, och 
publicerade. 
 
Rasstandarden för Parson Russell terriern är nu förändrad i rasens hemland England. 
Vilket kommer att innebära en revidering även i Sverige. 
 
Diskuterades en framtida form för hur AK kan vidarebefordra inrapporterade 
nya/ovanliga avelsrelaterade anomalier till uppfödarkåren. Något för nästa års 
verksamhetsplan, men diskussionen fortgår. 

 
6. News Letter 

I kommande NL inkommer från AK: 
Nya AK sammansättningen. 
Verksamhetsplanen. 
SPRTK:s riktlinjer för avelskommittén. 
Redogörelse av 2008 års uppdatering av RAS. 

      Redogörelse och underlaget om det pågående arbetet med RAS. 
 
7. Nästa möte 7/5 kl 19.00 via Skype.   
 

  
 
 


