
Svenska Parsonklubben gratulerar stolt 

Detta är en stor ära och ett kvalitets-
märke för vår arbetande ras och bak-
om denna utmärkelse ligger ett fan-

tastiskt avelsarbete av uppfödarna till gagn 
för våra svenska parson och ett träget merite-
rande för att påvisa och dokumentera hun-
darnas arbetsförmåga i gryt. 
Priset utdelas, när det gäller vår ras, enkom 
för grytmeriter och gäller då jaktprovscham-
pionat (5p), godkänt grytjaktprov (4p) och 
godkänt grytanlagsprov (3p). 
”Bruksuppfödarepriset instiftades år 
1962 och är ett erkännande åt de uppfödare, 
som i Sverige fött upp hundar vilka meriterat 
sig på bruks- /jaktprov. Bruksuppfödarepris 
utdelas för uppfödning inom en och samma 
ras, och som bevis för utmärkelsen utfärdar 
SKK ett diplom. Uppfödare kan erhålla priset 
fl era gånger men får då ej tillgodoräkna sig 
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poäng för hundar, vilkas poäng tidigare ut-
nyttjats. Uppfödare får tillgodoräkna sig po-
äng för högst 10 hundar. Minimipoäng 35.” 
(ur SKK:s regelverk för priset). 
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Kennel Nado Shiz’s
och innehavarna Laila 
Rantanen och Liselotte 
(mer känd som Lotta) 
Rantanen i Södertälje till-
delas SKK:s Bruksuppfö-
darpris i kraft av tio av de-
ras uppfödda parsonhun-
dars grytmeriter. Medver-
kande hundar, tre hanar 
och sju tikar, är födda från 
1996 till 2006. 

Nado Shiz’s A’Jaccomac
Nado Shiz’s C’Tigratilly
Nado Shiz’s D’Aghlidour
Nado Shiz’s Gavilan
Nado Shiz’s Garcon

Rg Arwen Rg Bilbo

Rg Bri Rg Luna

Rg Maeglin 

Rg Visa Rg Yavanna

Rg Siril

Rg Skuggfaxe

Nado Shiz’s Initra-Icoultchina
Nado Shiz’s Kerenza Skogsvallare
Nado Shiz’s Kinawacca

Nado Shiz’s Lucky Lolita

Kennel Radagast
som innehas av Berit Burmeister-Lindgren 
och Thomas Lindgren i Almunge hedrades 
med rasens första Bruksuppfödarpris från 
SKK för två års sedan, 2005. I november i år 
föräras de ett andra Bruksuppfödarpris. Den-
na gång i kraft av nio radagasthundars gryt-
meriter. De hundar som bidragit är två hanar 
och sju tikar, födda mellan 2001 och 2004. 
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