
Informationsbrev #1
Välkomna till det första informationsbrevet från Avelsrådet.

Vi testar något nytt och inför ett informationsbrev för att nå ut med
information till klubbens medlemmar. Vi hoppas att det här
kommer att fungera bra men kommer så klart att utvärdera det
och se om något behöver förbättras eller om vi behöver tänka om.

I detta informationsbrev hittar du följande:

- HD-info
- Uppskov utställning
- Kommande avelskonferens
- Delrevidering RAS
- Hälsoseminarie England

HD-info

Vi i avelsrådet har fått en skrivelse där några uppfödare uttrycker oro över att allt fler berner
sennenhundar med HD C används i avel.

För att veta hur läget är har vi tagit fram statistik på hur fördelningen av parningar där en
eller båda har HD C och där indexet ligger under 100 har varit de senaste 5 åren. Statistiken
är baserad på vår kullstatistik, alltså även parningar där inga valpar registrerades finns med.

År

Antal
parningar
där en
har HD C

HD C
och
index
över 100

HD C och
index under
100

Tot antal
parningar
enl
kullstatistik

% av alla parningar
med HD C

% av alla parningar
med HD C och index
under 100

2021 8 2 6 125 6,40% 4,80%

2020 8 6 2 117 6,84% 1,71%

2019 5 3 2 111 4,50% 1,80%

2018 3 2 1 116 2,59% 0,86%

2017 3 2 1 138 2,17% 0,72%



Detta visar en tydligt ökning av antal parningar där en har HD C. När vi tittar på vilka
parningar det är så finns med

- 1 tjuvparning
- 1 omparning (som både gånger resulterade i 0 valpar) där index sjönk från 101 till 97

mellan första och andra parning
- 1 parning utanför klubben, där vi inte får fram en index alls då tiken har HD C och

hanen HD D. Vi räknade med den som en parning med index under 100
- 1 parning med en utländsk hane där tiken har HD C/ index 87.

Åren innan låg andel parningar med HD C och index under 100 på under 2% av alla
parningar som rapporterades till oss. Vår förhoppning är såklart att trenden går neråt igen.

I samband med att vi tog fram statistiken för parningar med HD C och index under 100
räknade vi även hur många parningar överhuvudtaget har en index som inte kommer upp i
100. Såhär ser den statistiken ut:

År

Tot antal
parningar enl
kullstatistik

Total antal där
index ligger
under 100

Andel i procent
%

2021 125 29 23,20%

2020 117 13 11,11%

2019 111 17 15,32%

2018 116 23 19,83%

2017 138 31 22,46%



Denna trend till 2021, där nästan en fjärdedel av alla parningar ligger under 100 i HD index
ser vi lika kritiskt på som att använda HD C och ha ett index under 100!

Avelsrådet har därför beslutat
- att informera uppfödarna om trenden och samtidigt påpeka att inte prioritera bort att

HD index bör ligga över 100 för att även i framtiden kunna se en positiv trend i
utvecklingen av ledhälsa hos våra hundar

- att göra en ny utvärdering i början av 2023 för att bevaka om trenden håller i sig.

Om vi inte kan vända trenden behöver vi såklart se över om starkare regler kommer att
behövas.

Uppskov

Styrelsen har tagit beslut att uppskov från utställningsmerit inte längre ges
(coronauppskovet). Detta gäller från 1:a april 2022. För de uppfödare som haft kull med
uppskov och inte ställt ut hunden än går särskilt mejl ut.

Kommande Avelskonferens

En avelskonferens planeras att hållas i Nynäshamn. Planen är att det även ska gå att delta
på föreläsningarna digitalt för att fler ska ha möjlighet att delta. Planering av vilka föreläsare
som ska bjudas in arbetas det med för fullt och program och datum kommer så fort allt är
klart.

Delrevidering RAS

Aveslrådet vill förtydliga att delrevideringen för Berner sennen som skickades ut till
regionerna handlade om kapitel 1. Övriga delar i RAS kommer att revideras vid nästa stora
revidering som är 2023.

Hälsoseminarie England

I september hålls BIWG internationella Hälsoseminarie. För program och möjlighet att
anmäla följ länk Golden Jubilee Planning Booklet

http://bernese.co.uk/events/wp-content/uploads/sites/5/Golden-Jubilee-Planning-booklet.pdf

