
Protokoll från SShKs avelsråds möte den 1 
oktober 2011 

 
Deltagare: Jane Ankarbäck 
  Berndt Klingeborn 
  Lisa Nilsson 
  Gunilla Odenfelt 
  Lotta Åhs 

   
Förhinder: Elin Ankarbäck 

 
Plats: Scandic Uppsala Nord. Tid: 10.00 till senast 16.00. 
 
Dagordning: 
 
1. Genomgång av föregående avelsrådsprotokoll  
  Inga synpunkter. 
 
2. Införande av avelsindex för Berner Sennenhund den 1 januari 2012 

  Diskussioner pågår med SKK om avelsindex införande.   
  Fortfarande finns en hel del frågetecken som behöver rätas ut.  
  Avelsregionerna och enskilda medlemmar har lämnat mycket  
  bra synpunkter och har frågor som avelsrådet skall besvara i  
  ett nytt utskick. Det behövs också mer information om   
  avelsindex som avelsrådet kommer att bifoga utskicket. 
 

3. Förslag på nya Avels- och Uppfödaretiska Regler  
Avelsregionerna och andra medlemmar har lämnat mycket 
värdefulla synpunkter på förslaget på nya Avels- och 
Uppfödaretiska Regler. Den ursprungliga tidsplanen var att ett 
extra årsmöte skulle hållas november 2011, men avelsrådet 
kommer att rekommendera styrelsen att inte ha något extra 
årsmöte 2011. Detta grundas på medlemmarnas synpunkter 
och frågor vilka gör att avelsrådet anser att ett nytt förslag 
skall skickas ut till avelsregionerna och för de små raserna 
Entlebucher och Appenzeller till rasernas uppfödare och 
täckhundsägare för att arbeta igenom regelverket ytterligare 
en gång. Det nya förslaget läggs ut på SShKs hemsida samt 
information om avelsindex. Det nya regelverket kan sedan 
presenteras för beslut på årsmötet 2012. 

 
4.  Frågor från avelsregionerna 
  Avelsregionerna har haft synpunkter och frågor som inte gäller 
  avelsindex och Avels- och Uppfödaretiska Regler. Dessa   
  kommer att besvaras i ovan nämnda utskick.   
 
 



5. Uppföljning av avelshanar  
  Redovisningen av avelshanarna i Sennenbladet och på SShKs  
  hemsida är viktig och det kommer att fortsätta, möjligen med  
  komplettering av hanarnas avelsindex. Avelsrådet måste först  
  ha klart för sig hur stora förändringar av avelsindex sker i  
  samband med SKKs veckovisa uppdateringar.  

    
6. Hälsoregistret 
  Mycket uppgifter kommer in till Hälsoregistret, vilket är  
  mycket glädjande. De som lämnar uppgifter till registret   
  hämtar sällan hem logon som de kan lägga på sin hemsida.  
  Avelsrådet ber webmaster att skicka ut logon till dessa.  
 
7.  Konferens och utställning i Coventry 22-25 september 2011 
  SShK representerades av Lisa Nilsson och Berndt Klingeborn.  
  Konferensen var mycket informativ och välplanerad. Rapport  
  kommer att publiceras i Sennenbladet. För första gången sedan 
  de internationella konferenserna startade år 2000 så är det ett  
  konsensus om vilka sjukdomsproblem Berner har. Nu börjar  
  nästa steg att hitta lösningar för att kontrollera problemen.  
  Nästa konferens kommer att ske i Schweiz 2013 preliminärt  
  den 29 augusti till 1 september i närheten av Geneve i   
  samband med tre utställningar.  
 
8. Övriga frågor 

Berndt får avelsrådets uppdrag att sondera möjligheten att för 
Berner bygga upp en blodbank. Sedan ca 1 år sedan finns en 
blodbank för hund på SLU. Syftet är att en sådan bank kan 
användas för forskning på rasens sjukdomar. Berndt avtalar 
ett möte med SLU där också Gunilla Odenfelt deltar. 
 
Avelsrådet frågar Sennenbladets redaktion om det är möjligt 
att ha ett temanummer för avelsfrågor under 2012. Mycket 
händer för närvarande när det gäller Sennenhundraserna både 
nationellt och internationellt. 
 
Avelsrådet tillfrågar styrelsen om det är möjligt att SShK 
anordnar en avels- och uppfödarkonferens i oktober 2012. Med 
införandet av avelsindex och nya kunskaper om och nya 
metoder och verktyg för att kontrollera ett flertal sjukdomar är 
behovet stort för information till medlemmarna.  
 
Vid pennan Berndt Klingeborn 


