
Svenska Parson Russell Terrier Klubben 
Avelskommittén 
 
 

 
 
Möte den 7/5 2009 kl.19 via Skype 
Kallade och närvarande:  Annica Andersson (sammankallande),  Laila Rantanen 
(protokollförare). 

 
 
1. Inkomna ärenden 

Tik som kort efter valpning drabbats av epilepsi. Medicineras och orsak under 
utredning av veterinär. 

 
Hane född utan tårkanaler i nedre ögonlocken. Upptäcktes i samband med en 
ögoninflammation. 
 
Två pågående ärenden som är under veterinärutredning. 
 
Ett ärende har inkommit angående att en brunnosad hund premierats högt på 
utställning. Ärendet är även inlämnat till styrelsen. 

 
2.  Utgående ärenden 

            Policyförslag angående inkomna hälsointyg.  
Styrelsen beslutat att endast svenska intyg publicerade på SKK:s avelsdata publiceras 
i klubbens CK-bok, även tandstatus och BAER-test då klubben rekommenderar detta.      

              
3. Rapporter  

Annica och Laila deltog för AK och Anja och Lene för styrelsen vid Svenska 
Terrierklubbens (SvTek) Avelskonferens den 19 april i Upplands Väsby.  
SvTek:s avelskommitté presenterade de Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar 
(SRD) som tillkommit som ett led i kampen mot exteriöra överdrifter hos rashundar, 
denna gång ut strikt terrierperspektiv. Tre terrierraser (bull-/miniatyrbull-, yorkshire-, 
bostonterrier) återfinns i den näst högsta observationskategorin – raser som kräver 
ökad uppmärksamhet. Fyra raser omnämns i den lägre sk. observandum-gruppen – 
norwich-, skye-, stafforshire bull- och west highland white terrier.  
Vi fick en snabb genomgång av RAS och läget inom terrierraserna, där nu 12 raser har 
lämnat in utvärderingar per årsskiftet (inklusive parson).  
Ken Lundahl från den nybildade MH-kommittén berättade om det nya samarbetet 
mellan Svenska Brukshundklubben och SvTek som fr.o.m. 25/3 -09 innebär att 
terrierklubben kan arrangera MH, i egen regi med egen arrangörskod. Man eftersöker 
frivilliga som kan tänka sig att gå figurantutbildningar för att vi ska få tillgång till fler 
egna ”terrierfunktionärer”.  
Veterinär Cecilia Löhnn från hudmottagningen på Växjö Djursjukhus höll en 
engagerad och matnyttig föreläsning om hud och hudproblem hos våra hundar. Ett 
referat från föreläsningen kommer i nästa Newsletter.   

 
 

 



4. Information (inrapporterade intyg mm.) 
 
Året 2009 
Inrapporterat till SKK/Avelsdata och SPRTK/AK sedan senaste mötet 27/3 (inom 
parentes totalt från årets början). 
 
Hörseltester – 1 u.a. (2 u.a.) 
Tandstatus – 3 u.a.  1 saknar M 3:orna. 1 saknar P2 i underkäken.(5 tandintyg, 3 u.a., 
1 saknar båda P2 nere och M3 höger) 
Röntgade höfter (HD) -  HD A - 1, HD B – x, HD C – x (9 A, 6 B, 2 D) 
Patella – 0 u.a. (7 undersökta varav 4 u.a., 1 med medialt 1/1) 
Röntgade armbågar (ED, tid AD) – 1 u.a (3 u.a.) 
Ögonlysningar - 0. (2 u.a.) 
MH – 1 med känd mental status och X där ägaren avbrutit 
Nyregistrerade parson – 4 kullar, 20 parson varav 2 importer (8 kullar, 31 parson) 

 
5. RAS 

2008 års uppdatering av RAS sändes till SvTek inför Terrierfullmäktige. Publicerad i 
NL och på hemsidan. SvTek gav beröm för diskussionsfrågorna inför nästa RAS. 
 
Svarstiden för hälsoenkäten avslutad. Fler enkäter har inkommit under förlängningen. 
 
Fyra frågeställningar rörande RAS 2009 utlagda i klubbens diskussionsforum och 
diskussionen har inletts.  

 
6. Hemsidan 

AK tackar för alla inkomna enkätsvar. Redovisning kommer att läggas ut på 
hemsidan. 

 
Planering av upplägg för RAS-diskussion på klubbens hemsida, har skett med 
webbredaktören Lena genom Skype, forumet klart och öppnat. 
 
Ytterligare frågor och info diskuterades att läggas ut på RAS-forumet framöver. 

 
7. Newsletter 

Sammandrag från hudföreläsningen som hölls på SvTek:s Avelskonferens. 
 

8. Övriga frågor 
 
Rasstandarden, frågan går till styrelsen. 
 
Diskuterades en framtida form för hur AK kan vidarebefordra inrapporterade 
nya/ovanliga avelsrelaterade anomalier till uppfödarkåren. Något för nästa års 
verksamhetsplan, men diskussionen fortgår. 

 
 
7. Nästa möte 28/5 kl 19.00 via Skype.   
 

  
 


