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Dagordning: 
 
1. Genomgång av föregående avelsrådsprotokoll, 
 styrelseprotokoll 2012-05-12 och AU-protokoll 2012/2013 
 Inga kommentarer eller ändringar 
 
2. sshkfacebook@hotmail.se 
 Information om SShKs nya Face Book-sida som innehåller aktuella 
 nyheter. 
 
3. Information om valplista, hälsoregistret, kullstatistik, Berner  
 Garde 
 Valplistan utnyttjas flitigt av uppfödarna. Vid en hastig genomgång  
 så har majoriteten av kullarna ett avelsindex för HD respektive ED 
 på 100 eller över 100. En uppföljning kommer att ske under hösten.  
  
 Rapportering till Hälsoregistret från hundägare och uppfödare sker 
 kontinuerligt, men avelsrådet hoppas att fler rapporterar om 
 sjukdomar och orsak till avlivning. Det är glädjande att de flesta som 
 rapporterar till registret även tillåter rapportering till Berner Garde, 
 som är världens största databank för Berner Sennenhund.   
 
4. Tumörprojektet 
 Blodprovstagning av Berner och Grosser Schweizer Sennenhundar 
 vid SShKs utställning i Degerfors blev en succé. Antalet hundar som 
 provtogs var hela 88 stycken. Avelsrådet vill rikta ett stort tack till 
 Beth-Lis Raghall, Inger Käll, och Carina Persson som höll i 
 provtagningen! Proverna är ligger nu i SLUs blodbank. 
  
 Ett tumörfall har rapporterats till avelsrådet och prover  har tagits 
 på hunden som nu finns i SLUs blodbank. 
 



 Provtagning kommer att genomföras också vid utställningarna i 
 Byske och Ängelholm. 
 
5. Avelsregion Grosser  
 Önskemål om ändring av rasbeskrivningen av Grosser för SShKs 
 hemsida och SKKs valphänvisning har framförts av avelsregionen. 
 Avelsrådet väntar på förslag från regionen. 
 
6. Renal dysplasi  
 Två fall av renal dysplasi har rapporterats till avelsrådet, ett i slutet 
 av 2011 och ett under 2012. Provtagning av föräldradjuren har skett 
 och skickats till SLU för projektet. 
 
 "Tremblers" 
 Avelsrådet blev kontaktad av en uppfödare som i en Bernerkull hade 
 valpar som hade svårigheter att gå och stå med symtom på 
 skakningar. En misstanke om sjukdomen är den i England beskrivna 
 s.k. tremblers. Sjukdomen beskrevs för första gången på 1980-talet 
 och visades ha en ärftlig bakgrund som spårades tillbaka till en 
 svensk export till England på 1970-talet. Sjukdomen har inte 
 beskrivits i Sverige. Fonden för Friskare Hundar har bidragit med 
 kostnaden för obduktion av en valp. Den preliminära diagnosen är 
 vattenskalle vilket talar emot att det skulle vara tremblers. En slutlig 
 diagnos kommer under sommaren. 
 
7. Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) 
 Konferens 
 En konferens anordnas av Svenska Mastiffklubben den 6 oktober. 
 SKK har skickat en förfrågan om SShK önskar delta i konferensen 
 som observatör. Sennenhundraserna tillhör inte de raser som 
 omfattas av SRD. SShKs styrelse har beslutat att en ledamot i 
 avelsrådet deltar i konferensen. Preliminärt utsågs Elin Ankarbäck 
 som deltagare. 
  
 Vidgad uppgift för exteriördomare har beslutats av FCI. 
 Kvalitetsbedömning på svenska utställningar har baserats på att 
 domarens uppgift är att bedöma ett avelsresultat. FCis beslut 
 innebär en betydande förändring av domarens uppgift som utifrån 
 vad som är observerbart vid ordinarie utställningsbedömning även 
 bedöma hundens framtida värde i avel ur sundhets- och 
 hälsoperspektiv. 
 
8. MH 
 Regelverket för MH har ändrats så att tik som är parad får inte delta 
 i beskrivningen. Det går utöver SKKs bestämmelser för utställning, 
 prov och tävlingar där tik inte får delta 30 dagar före valpning. 
  
 



9. Spansk import 
 Avelsrådet har varit behjälplig vid en import av en hanhund från 
 Spanien. Hunden är röntgad för HD enligt FCIs röntgenmetod och för 
 ED enligt föreskriven metod. Tyvärr är intygen inte märkta med 
 FCIs logotyp, vilket gör att resultatet för HD inte kan godkännas av 
 SKK. 
  
 
10.  Dansk Kennelklubb 
 Kraven för Berner Sennhundar i avel i Danmark har förändrats med 
 många av de restriktioner som funnits tidigare för, som avelsrådet 
 uppfattar det, uppfödning av sunda och friska hundar. Avelsrådet har 
 diskuterat förändringarna med DKKs chefsveterinär Helle Friis 
 Proschowsky. En av orsakerna att registreringssiffrorna för rasrena 
 hundar hos DKK har dramatiskt sjunkit från 50% till 20%. Det nya 
 regelverket går att läsa på www.hundeweb.dk. 
 
11. Temanummer avel i Sennenbladet 
 Författare och ämnen diskuterades för Sennenbladet med inriktning 
 på avel. Preliminärt planeras artiklarna för Sennenbladet nr 4 2012.   
 
12. Rapport från SKKs doghealth konferens 2-3 juni 
 Berndt Klingeborn deltog som inbjuden till konferensen. Konferensen 
 var välbesökt med forskare från hela världen. Syftet med konferensen 
 var att utbyta erfarenheter och synpunkter på hur hundars hälsa kan 
 förbättras genom internationella insatser. I olika arbetsgrupper  
 diskuterades möjligheter att utforma riktlinjer för sådana insatser. 
 Förslag på sådana från de olika arbetsgrupperna finns att ta del av 
 på konferensens hemsida www.doghealthworkshop.com. Nästa 
 konferens blir i Tyskland 2014. 
 
13. RAS  
 Revidering av RAS för Appenzeller och Entlebucher Sennehund 
 planeras att sammanställas under året för diskussion med 
 intresserade medlemmar. 
 
14. SKKs avelskonferens 2013 
 SKK anordnar en avelskonferens den 16-17 mars 2013. Avelsrådet 
 kommer att delta på konferensen. 
 
15. Övriga frågor 
 Nya avtal för uppfödare har tagits fram av SKK. De nya blanketterna 
 är "köpeavtal för hund", "köpeavtal för hund med bibehållen 
 avelsrätt" samt "fodervärdsavtal". I de nya avtalen finns flera viktiga 
 förändringar.Köpeavtalen kan laddas ned från webbplatsen 
 Köpahund.se. 
 
 


