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Avelsrådet

Eva Sundell Johansson har avgått från Avelsrådet, vi tackar henne för den här tiden!  Som
ersättare har styrelsen valt Beth-Lis Raghall, vi välkomnar henne!

Påminnelse om att rapportera in parningar

Avelsrådet vill påminna om vikten av att skicka in parningar senast tre veckor efter parning
skett. Detta betyder inte att uppfödaren behöver vara med på valpförmedlingen, det är
valfritt. Att skicka in dessa uppgifter har uppfödaren förbundit sig till att göra för att få stå
med på klubbens kennellista men uppgifterna är främst väldigt viktiga för att vi får in värdefull
statistik om hur många tikar som går tomma vilket just nu används av forskarna på SLU.

Avelskonferensen

Efter lång tid med begränsningar pga pandemin kan vi med glädje meddela att det hösten
2022 kommer att anordnas en avelskonferens.

Tid: 12-13 november 2022
Plats: Nynäsgården i Nynäshamn

Välkomna till givande och spännande dagar i Nynäshamn. Svenska sennenhundklubben
inbjuder till avelskonferens där huvudtemat för konferensen är forskning om reproduktion
hos bernersennenhund samt nyaste informationen om tumörsjukdomen HS (Histiocytärt
sarkom)  från Benoit Hedan, en av forskarna inom området från universitetet i Rennes,
Frankrike.. Han informerar på engelska och det kommer att ske digitalt.

Kostnaden för deltagande är 2000kr vilket inkluderar hela helgen, boende 1 natt samt alla
måltider. Vill du bara vara med på dagarna är kostnaden 800kr då inkluderar det deltagandet
på konferensen, ankomst kaffe, lunch samt eftermiddagskaffe (båda dagarna).

För extra boende från fredag till lördag: enkelrum 995 kr, dubbelrum 1495 kr.

Sista dag för att anmäla sig är 12:e oktober, anmälan skickas till sshklubb@gmail.com
Betalning sker till klubbens PG 71 99 94-6 eller swish 123 133 58 43

Bifogat preliminärt program.

Avel- och uppfödaretiska regler

Uppdaterade Avels- och uppfödaretiska regler finns nu på hemsidan.



Ändringar av regler för valpförmedling enl årsmötesbeslut

Från och med 2023-01-01 krävs att både tik och hane (Bernersennenhund) är SH-testade
för att valpförmedling ska ske, detta enligt beslut från Årsmötet i maj 2022..
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