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Kallade och närvarande:  Annica Andersson(sammankallande),  Laila Rantanen 
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1. Inkomna ärenden 

 

 SKK/SvTek 

SKK skickat inbjudan till kurs för Avelsråd 24-25 oktober. 

Steg 1 Grundutbildning. Sista anmälningsdag 18/9. 

AK sänder förfrågan till styrelsen om AK kan gå någon av de kommande 

avelsrådsutbildningarna. Men sannolikt väntar vi på den som är för 

jakthundsklubbarna.. 

 

SvTek skickat inbjudan till kurs för avelsråd 10/10. 

Annica deltager. 

 

SvTek önskar få information om hur RAS arbetet fortskrider, och är planerad. 

Också information om var/när rasklubbarna har uppfödarmöten angående 

detta. 

 

En inbjudan till föreläsning om Avel i små populationer, arrangerad av 

Bullterierklubben. Annonsen utlagd på hemsidan. 

 

 

 Glädjande nyheter 

kom samtidigt från två håll i början av september: Både Animal Health Trust 

(AHT) i England och Universitet i Missouri, USA, meddelar att deras 

forskarteam funnit den mutation som leder till att en rad hundraser utvecklar 

den fruktade ögonsjukdomen linsluxation.  

 

I USA anser man sig ha ett DNA-test klart i slutet av september. AHT i 

England aviserar att deras DNA-test kommer att finnas tillgängligt från och 

med slutet av oktober. Man utlovar att testet kommer att påvisa om en hund är 

NORMAL, BÄRARE eller är eller kommer att bli AFFEKTERAD.  

 

Länkar: www.aht.org.uk/news.html#pll ochwww.caninegeneticdiseases.net/GL

X/mainGLX.htm  

 

Vi återkommer så snart det finns mer information att tillgå.  

 

 

  

 

 

 

http://www.aht.org.uk/news.html#pll
http://www.caninegeneticdiseases.net/GLX/mainGLX.htm
http://www.caninegeneticdiseases.net/GLX/mainGLX.htm


2.  Utgående ärenden        
SvTek har fått information om planen för hur arbetet med RAS fortgår. De har också 

fått del av vårt material och tagit det till sig. 

Angående eventuella uppfödarmöten runt om i landet, avser AK att så småningom  

planera detta, men måste då diskutera formen med styrelsen. 

 

3. Rapporter  

Det har rapporterats att en 7-årig tik, Radagast Vilya, har fått diagnosen Cushings 

syndrom. Tiken medicineras och prognosen är att tiken fortsätter leva ett vanligt liv 

trots omständigheterna. Ägare och uppfödare har särskilt tydliggjort att de häver 

sekretessen rörande tikens namn.  

 

Utdrag från SKK:s Anomalex. 

Cushings syndrom orsakas av onormalt hög halt av kortisol i blodet. 

Onormalt hög mängd kan orsakas av för hög halt av binjurestimulerande hormon 

(ACTH) från hypofysen (hjärnans körtelbihang). Hos 80-85 proc. av fallen är ökad 

ACTH-insöndring den främsta orsaken till Cushings syndrom.  

Övriga fall orsakas av en eller flera tumörer i binjurarna. Sådana förekommer två till 

tre gånger så ofta hos tikar som hos hanhundar. 

Cushings syndrom drabbar främst medelålders eller äldre hundar. 

Den kan behandlas med ett specifikt, målstyrt cellgift som minskar kortisolbildningen 

i binjurebarken. 

Högre förekomst i vissa raser än i andra tyder på att det finns ett ärftligt inslag i 

uppkomsten av Cushings syndrom. 

 

 

4. Information (inrapporterade intyg mm.) 

 

Året 2009 

Inrapporterat till SKK/Avelsdata och SPRTK/AK sedan senaste mötet 10/8 (inom 

parentes totalt från årets början). 

 

Hörseltester – 2 u.a.  (10 u.a. 1 Bilateralt döv) 

Tandstatus – 5 u.a.  1 saknar båda P2 i underkäken.(22 tandintyg, 14 u.a.) 

Röntgade höfter (HD) -  HD A - 1, HD B – 1, HD C- 2(12 A, 8 B, 2 D) 

Patella – 3 u.a. (9 undersökta varav 8 u.a., 1 med medialt 1/1) 

Röntgade armbågar (ED, tid AD) – 1 u.a (4 u.a.) 

Ögonlysningar – 1 u.a. (8 u.a.) 

MH – 1 med känd mental status (9 med känd mental status och 0 där ägaren avbrutit) 

Nyregistrerade parson – 8 kullar, 42 parson  (25 kullar, 136 parson, 1 import) 

 

 

5. RAS 
Hälsoenkäten som sändes till ca 350 medlemmar och lades ut på hemsidan i november 

2008 stod öppen till 30/4 - 259 insända. (kommer att redovisas vid RAS-diskussionen på 

hemsidan) 

 

Mätningen på specialen genomfördes. 55 hundar mättes. Medelhöjden på hanar 36,04 

cm, och tikar 33,66 cm. 

 



Medlemsmötet på specialen angående RAS gav många åsikter, och finns att läsa på 

styrelsens protokollsida på hemsidan. 

AK har utifrån den gjort en ny serie frågor för diskussion på forumet. 

 

Passusen i RAS 2003 rörande ersättning från klubben vid genomfört MH sänds till 

styrelsen för beslut om hur det ska vara i nästa RAS. 

 

6. Hemsidan 

Uppdatering av registrerings statistiken har insänts till webredaktören för utläggning 

på hemsidan. 

 

Nya frågor angående RAS utlagda på forumet. 

 

I arbetet med att få en större överblick över Parsons hälsa, lägger  Parsonklubbens 

avelskommitté ut ett forum för ”Rapportera anomalier=avvikelser från det normala”. 

Tanken är att det ska vara ännu ett underlag man kan använda i arbetet med RAS. 

Här kan vem som helst rapportera in diagnostiserade anomalier, anonymt eller med 

namn. Forumet är öppet, och kan ses av alla. 

 

7. Newsletter 
Rapport från medlemsmötet.  

 

Hänvisning till forumet angående RAS, för alla som ännu inte loggat in. 

Agendan för resterande av RAS arbetet. 

 

Rapport från mätningen på rasspecialen. 

2003 mättes 61 hundar och medelhöjden på hanar var 37 cm, 

och tikar 34,5 cm. 

2009 mättes 52 hundar och medelhöjden på hanar var 36,04 cm, 

och tikar 33,66 cm. 

 

Till julnumret ska ett preliminärt RAS presenteras för slutlig diskussion till 

medlemsmötet i samband med årsmötet. Där RAS ska spikas för vidarebefordran till 

Terrierfullmäktige. 

Den preliminära RAS läggs också ut på forumet. 

 

Till Julnumret ska AK:s verksamhetsberättelse publiceras, likaså 2010 års 

verksamhetsplan. 

 

 

8. Övriga frågor 

Diskuterades en framtida form för hur AK kan vidarebefordra inrapporterade 

nya/ovanliga avelsrelaterade anomalier till uppfödarkåren. Något för nästa års 

verksamhetsplan, men diskussionen fortgår. 

 

9. Nästa möte 17/10 kl 19.00 hos Laila.   


