
Svenska Parson Russell Terrier Klubben 

Avelskommittén 

 

 

 

Möte den 2/1  2010  kl.18 via MSN 

Kallade och närvarande:  Annica Andersson (sammankallande),  Laila Rantanen 

(protokollförare). 

 

1. Inkomna ärenden 

 

 SKK/SvTek 

SvTek- Inbjudan till temautbildning för avelsråd (ersätter steg-2), 17-18 april 

2010. 

Ingen sittande i AK har gått steg 1, så ingen går. Föreslås att Anja Månström, 

som har genomfört steg 1, får gå om hon är intresserad.  

 

 Interna ärenden 
Pågående ärenden som inkommit per telefon. 

 

  

2.  Utgående ärenden        
Styrelsen också godkänt att AK skriver en skrivelse till SKK, angående att få resultatet 

av detta test centralregistrerat. 

 Skrivelse sändes och SKK har återkommit, Helena Rosenberg, och vidhåller att de 

endast godkänner blodprov. Dessutom meddelar de detta: ”Flera rasklubbar har 

inkommit med frågor om testets validitet för rasen och om det är vetenskapligt 

publicerat. Publicering är enlig Tomas Bergström ”på gång”. Uppdrogs till Tomas 

Bergström att efterfråga dokumentation och validering för de olika raser som testet 

gäller samt möjlighet till att genomföra testet med blodprov." 

 Helena Rosenberg önskade löpande information från oss och AK förser dem med 

dessa lägesrapporter. 

 

 

3. Rapporter  

 

 

4. Information (inrapporterade intyg mm.) 

 

Året 2009 

Inrapporterat till SKK/Avelsdata och SPRTK/AK sedan senaste mötet 12/11- 31/12 

2009. (inom parentes totalt från årets början). 

 

Hörseltester – 0 (11 u.a. 1 Bilateralt döv) 

Tandstatus – 1 (32 tandintyg, 21 u.a.) 

Röntgade höfter (HD) -  HD 1 A, 2 C (21 A, 13 B, 4 C, 2 D) 

Patella – 1 (15 u.a, 1 med medialt 1/1) 

Röntgade armbågar (ED, tid AD) – 2 u.a (9 u.a.) 

Ögonlysningar – 2 (16 u.a.) 

MH – 0 (13 med känd mental status och 0 där ägaren avbrutit) 



Nyregistrerade parson – 4 kullar, 15 parson  (47 kullar, 200 parson, 3 importer) 

(Noteras att vi hade 254 registrerade parson 2008) 

 

5. RAS 

 

Preliminär RAS 2010 klart på hemsida och i Newsletter. 

 

Diskuterades upplägget för RAS- mötet i samband med årsmötet. 

 

6. Hemsidan 

Nytt Tandintyg ska läggas ut, med ruta för ”tillstånd för publicering” enligt förslag på 

forumet. Se §8. 

 

7. Newsletter 

 

 

8. Övriga frågor 

 

Diskuterades förslag som inkommit på forumet av medlem, att en ruta för ”tillstånd 

för publicering” ska läggas till på Tandintyget. 

Beslutades att göra om Tandintyget med en ruta för detta. 

 

Ordförande Lene Nordström har meddelat att hon beställt 100 kit för DNA-test för 

Primär Linsluxation, som hon kommer att ha med sig på My Dog Göteborg i januari, 

för att dela ut till de som vill testa sina hundar. 

 

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 22/1 kl 19.00 hemma hos Annica.   


