
Svenska Parson Russell Terrier Klubben 

Avelskommittén 

 

 

 

Möte den 18/3  2010  kl.14 på Väddö 

Kallade och närvarande:  Annica Andersson (sammankallande),  Berit Burmeister-Lindgren 

(protokollförare). 

 

1. Inkomna ärenden 
 

• SKK/SvTek 
SvTek: AK är kallade till avelsrådsmöte i samband med TF helgen lördagen 

den 17/4 Upplands Väsby. Annica deltar. Berit arbetar och kan ej delta. 

SKK: Kallelse till kurs för avelsråd, steg-1 som äger rum 17-18 oktober 2010. 

Beslut om ev närvaro först senare. 

 

• Interna ärenden 
Inkommen rapport om parning som rör ärende från ifjol – avfördes med 

hänvisning till att hanhundsägare och uppfödare uttalade ansvar vad gäller 

informationsplikt gentemot tikägare respektive valpköpare om vad som 

uppträtt och vad som är känt på avelsdjurens linjer. 

 

  

2.  Utgående ärenden        
 SKK:s DNA-grupp hade två utsända hos AHT i England och bl a hemkom de med 

informationen att den tidigare informationen om att upp till 20% av de som är 

anlagsbärare skulle kunna utveckla sjukdomen endast gäller vissa raser. För vår del är 

detta numera under 5%.  

 

3. Rapporter  
DNA-test för linsluxation. Diskuterade möjligheten att införa DNA-resultat i CK-

boken givet att testet är genomfört av veterinär, id-kontroll har skett och SKK:s DNA-

remiss har använts enligt instruktion. Kontaktar SKK för att kolla om de kan lämna ut 

de remisser som inkommit direkt från veterinär till dem givet att AK har ägarens 

tillstånd.  

 

Senaste PLL DNA-statistiken 
 

AHT - Mars 2010 

Fria 627 (77.7%) Anlagsbärare 170 (21.09%) Affekterad 9 ( 1.11%) 806 hundar 
testade.  
 

OFA - Mars 2010 

Fria 223 (75%) Anlagsbärare 71 (24%) Affekterad 3 (1%) 297 hundar testade 
 

Finland - 19 mars 2010 

Fria 312 (81,3%), Anlagsbärare 64 (16,7%), Affekterad 8 (2,1%) 384 hundar 
testade  

 



 

4. Information (inrapporterade intyg mm.) 
 
Året 2010 
Inrapporterat till SKK/Avelsdata och SPRTK/AK sedan senaste mötet 25/1- 1/3 2010. 

(inom parentes totalt från årets början). 

 

Hörseltester – 1 ua (1) 
Tandstatus – 1 ua (2 u.a.) 
Röntgade höfter (HD) -  HD A 3, (7), HD B 1 (2) 

Patella – 2 u.a. (5 u.a.) 
Röntgade armbågar (ED, tid AD) – 0 (0) 
Ögonlysningar – 4 u.a. (11 u.a.) 
MH – 1 (1) 

Nyregistrerade parson – 2 kull, 0 parson, 0 import  (5 kull, 15 parson, 1 import) 

Av dessa 0 kullar är 0 från registrerade kennlar varav en är med på SPRTK:s 

uppfödarlista  

(2009: 41 kullar - 31 från registrerade kennlar varav 24 på SPRTK:s uppfödarlista, 10 

kullar från uppfödare utan kennelnamn) 

 
5. RAS 

 

RAS, revideringen per 2010, är nu sänd till Svenska Terrierklubben som sedan 

vidarebefordrar till Svenska Kennelklubben. 

 

6. AK på nya hemsidan 
Genomgång och diskussion om förbättringar.  

 
7. Newsletter 

Efter årsmötet skall det slutgiltiga RAS kommuniceras till medlemmarna som bilaga 

till tidningen. 

 
8. AK:s verksamhetsplan 2010 

Mötesfrekvens = 4 

MH – AK ska ta fram en ny ”önskeprofil” och vill då adjungera klubbens MH-

ansvarig och förslagsvis MH-beskrivare mm Thomas Lindgren som har lång 

erfarenhet och kan vår ras. 

Uppfödarkonferenser = minimum 2 med mentaltprofilen som tema. Planläggs i 

anslutning till större utställning eller i samråd med aktivitetsansvariga i regionerna. 

 
 
9. Övriga frågor 

 

10. Nästa möte 12/5 kl 19.00   


