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För mer kontaktinformation
eller mer om klubben
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Vi har öppnat en facebook sida som man kan gilla och där kommer föreningen att lägga ut
information om sådant som vi vill dela med oss av. Detta för att underlätta för er medlemmar
och för oss så det blir tydligt när föreningen har något att säga och att styrelsens medlemmar kan få vara privata i den facebook grupp som redan finns.
Sidan kommer vara ett komplement till hemsida och tidningen.
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Medlemsavgifter 2017

Ansvarig utgivare
Emma Källén
emma@kallenshundar.se
Redaktör
Hanna-Lina Larsson
h-l@powerdreams.se
För riktighet i sak och innehåll av införda artiklar
svarar författaren och annonsören själv tillfullo.
Eftertryck helt eller delvis utan angivande av källa
förbjudes. Var god medsänd fullt frankerat kuvert
om manus önskas i retur. Ansvarig utgivare för
denna tidskrift är Emma Källén

Manusstopp 2017

250 :- Fullbetalande

Nr 1 1 mars

50 :- Familjemedlem

Nr 2 1 juli

100 :- Ny / Återvändande medlem

Nr 3 15 oktober

50 :- Valpgåvomedlem

Sänd in ditt material till redaktören
h-l@powerdreams.se

(gäller endast nya medlemmar)

300 :- Medlemmar utanför Norden
Betala in beloppet på vårt PG 943 76-1
Glöm inte skriva namn och adress
PG nr

943 76-1

Kommersiell

BIC

NDEASESS

IBAN

SE03 9500 0099 6042 0094 3761

Annonspriser
Medlem
Helsida

200:-

Helsida

400:-

Halvsida

100:-

Halvsida

200:-

Helår (3nr)

500:-

Helår (3nr) 1000:-

Nu har största delen av sommaren passerat och det har varit en varm och torr
sommar så vi har varit och badat en hel
del för både motion och svalka.
Vi har som några kanske redan vet fått
en till familjemedlem, en buhundskille
som nu hunnit bli 4månader och kal�las för Alf.
Rasspecialen har just passerat och det
var en trevlig dag med lite duggregn
men mest solsken och glada silkysar
med sina hussar och mattar.
Alla som var på plats var generösa med att bidra till SSTR, vi fick hjälp
med att både plocka fram och bort utställningsgrejer, fika köptes, mat köptes, lotterna försvann i en rasande fart och det uppskattades att man kunde
bläddra i och köpa gamla rastidningar och böcker för att komplettera sin
samling.
Jag har tur som har så bra medarbetare som har lagt ner så mycket tid och
energi på att fixa det mesta då jag själv inte har kunskap till allt som hör en
rasspecial till.
Vill ge ett extra stort tack till domaren Marie Callert som gjorde mer än vad
som är brukligt.
Hösten närmar sig med stormsteg och med den många trevliga skogsturer
på jakt efter skogens guld och det är nu dags att byta ut motionspassen i
vattnet till att klättra över stock och sten.
Nu ska det bli skönt med friska vindar och svalare dagar, för visst är det
skönt med årstider.
Trevlig sensommar och höst på er alla!
//Emma Källén

För att sätta in pengar från utlandet
ange BIC & IBAN

Omslag.
BIS Ch Marimia´s My Dancing Queen och BIM Ch Tawny Mist Something for Everyone
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Hej på er!

Vi finns på facebook, Svenska Silky Terrier Ringen
www.facebook.com
Välkomna in!
| Sidan 5

Inbjudan till Silkydag!
Vi gör ett försök att starta en ny tradition med målet att på flera platser i landet, samma dag, samma tid ha en träff med tipspromenad som huvudaktivitet.
Den 1oktober kl 16:00 möts vi på parkeringen vid gamla slussarna i Trollhättan för den allra första Silkydagen!
Är det någon som vill anordna denna dagen på sin ort så är ni välkomna att
höra av er till Emma senast 17 september.
I Trollhättan kommer vi ha en trevlig stund där vi träffas går en liten tipspromenad och får chansen att prova någon aktivitet med er hund. Har vi tur kan
vi kanske ha en gemensam picknick om vädret är med oss.
Då vi kommer ha samma frågor i tipspromenaden över hela landet så kommer vi att utse en orts- och en riksvinnare, det vi tävlar om är äran och kanske att varje plats har något eget pris men det är inget vi avslöjar i förväg.

Redaktör till Silky Terriern Sökes!
Ja då söker vi en ny redaktör igen för tidningen. Jag har under året agerat inhoppare men har inte längre möjligheten
att fortsätta. Om någon vill ta över redan till julnumret är det
välkommet men dock senast till nr 1 2018 som ska ut i mars.
Är du eller vet du någon som skulle passa som redaktör är ni
välkomna att höra av er till mig
Hanna-Lina h-l@powerdreams.se eller
Emma emma@kallenshundar.se

Har ni några funderingar får ni gärna höra av er till
Emma emma@kallenshundar.se

Förvaringsplats Sökes!
Föreningen har under åren
samlat på sig en del material
och saker som ska sparas.
Dessa saker behöver hitta en
plats och vi som sitter i styrelsen har inte möjlighet att förvara grejerna långsiktigt hos
oss så nu skulle vi vilja ha er
hjälp.
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Vi önskar en förvaringsplats
så att allt kan vara på ett enda
ställe, möjligheten till långtidsförvaring och ekonomiskt
hållbart för föreningen.
Har ni något förslag på vart vi
kan vända oss kan ni maila
ordförande
emma@kallenshundar.se
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Fästingar och sjukdomarna dom kan Sprida
Text: Emma Källén
Lite fakta om fästingar:
Det finns ca 10 olika fästingarter i Sverige, den som är vanligast är lxodes ricinus.
Fästingen är en släkting till spindeln.
Dom blir 2-6 år gamla och alla äter förutom de vuxna hanarna.
Fästingarna börjar bli aktiva när det är 4-5 grader på dagarna och gillar bäst att vistas
på skuggiga, fuktiga platser i lövskog med tät undervegitation men finns tyvärr på dom
flesta ställena.
Deras saliv är bedövande så att det inte ska kännas när dom sätter sig och det gör
även så att blodet inte koagulerar.
Dom flesta vet att fästingar bär på sjukdomar men kanske inte exakt vilka och att det är
ovanligt att drabbas av en sjukdom. Detta för att långt ifrån alla fästingar bär på någon
smitta men om dom bär på någon smitta smittar dom inte alltid.
De olika sjukdomar man pratar om som fästingar kan ge är; Borreila, Anaplasma, TBE
och eksem.
Borrelia (Borrelios) är en bakteriesjukdom .
För att bli smittad behöver fästingen suga blod minst 1 dygn.
Det tar lång tid innan symtom kommer ibland flera månader.
Symtom på borrelia är nedsatt allmäntillstånd, feber, trötthet, ömma stela leder och hälta som ibland förflyttar sig mellan olika ben.
Dom flesta hundar blir ej sjuka trots smittad fästing.
Anaplasma (Anaplasmos) är en bakteriell infektion.
För att bli smittad av den behöver fästingen suga blod minst 1 dygn och det tar ca 1-2
veckor från att hunden blivit biten till satt symtom visas.
Symtom på anaplasma är feber, trötthet, hängighet, dålig aptit, tecken på smärta, ömhet och stelhet.
Hundar behöver inte bli sjuka även om dom blir smittade.
Dom återhämtar sig ofta fort när behandlig satts in.
TBE (Tick Borne Encephalitis) är ett virus.
Från att hunden blivit smittad tills att symtom syns tar det ca 7-14 dagar.
Symtom på TBE är vinglighet, smärta från nacken och ibland nedsatt medvetenhetsgrad, kramper, förlamning och beteendeförändringar.
Det finns i nuläget ingen behandling mot TBE utan man får behandla symtomen.
Eksem, bett som småsår i huden kan utlösa klåda och fukteksem, ger kladdig hud och
päls samt smärta.
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Taigafästing Foto: Vasabladet

Förebygg mot sjukdomarna genom att undersöka hunden regelbundet och ta bort fästingarna så snart som möjligt.
Man kan även använda receptfria, receptbelagda preparat och huskurer för att minska antalet fästingar.
Allt fungerar inte på alla hundar så man får prova sig fram till vad man själv tycker är bra.
Alla preparat är inte ofarliga utan kan ge mer eller mindre biverkningar.
Ibland händer det att man inte får med sig hela fästingen utan att käkpartiet eller de främre
benparen sitter kvar. Detta innebär vanligtvis ingen ökad risk för insjuknande, vilket gör att
det inte gör något om man inte får bort dom kvarvarande delarna om dom sitter krångligt till.
Får man fästingar under vintern rekomenderar djurvårdsguiden att man skickar in den för
analys till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt). Detta för att om vi får in utländska fästingar kan åtgärder behöva sättas in.
Information är hittad hos djurvårdsguiden, anicura och royal canin

Jägersro.
Den 26 augusti hålls djurens dag på Jägersro och vi kommer att ha representanter
på plats för att visa upp vår härliga ras.
Har ni vägarna förbi vore det roligt om ni tittar in och säger hej till dom som är på
plats och tar del av allt annat som dagen erbjuder
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Rapport från Medlemsmötet.
Medlemsmötet efter specialen blev när det väl var dags bara lite information från min sida då min tid på plats var begränsad.
Jag pratade om att föreningen har dålig ekonomi och att på grund av den
så har vi bla varit tvungna att göra tidningen digital även om det inte är
optimalt att göra en så snabb förändring.
Vi pratade om det går att hitta en lösning där man exempelvis har olika
medlemsskapsavgifter om man vill ha tidningen digitalt eller i pappersform.
Pratade även om vad vi skulle kunna ha för aktiviteter för att locka våra
medlemmar till gemenskap som en Silkydag runt om i landet med någon
aktivitet och tipspromenad där man utser en ortsvinnare och sedan en
riksvinnare.
Jag bad alla som var på plats att komma med önskemål om vad dom vill
att föreningen ska göra för dom som medlemmar och vad dom tror kan
locka nya medlemmar.
Alla förslag tas tacksamt emot men vi kan så klart inte lova att vi kan genomföra alla.
Så det samma gäller alla ni som läser tidningen, har ni något förslag på
vad som vore en trevlig aktivitet för att föra oss silky vänner tillsammans
får ni väldigt gärna dela med er till oss i styrelsen.

Vinnare i årets bildtävling!
En flygande Silky Väl kamouflerad

Vår aktivitetsansvarige är Agneta Zetterdahl som ni kan nå via telefon
0762473747 eller mail agne.taz@hotmail.com
men ni är så klart välkomna att höra av er till oss alla i styrelsen med förslag och tankar.
Emma Källén

Foto: Susanne Andersson
GRATTIS!
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Specialutställningen 2017.
Resultaten från konkurrensklasserna:

Text: Gunnel Odlare
Silkyterrierna har varit utrotningshotade under ett stort antal år. Om man tar bort importregistreringarna föddes 2014 endast 4 valpar, 2015 föddes 15 och 2016 10 valpar.
Men hittills i år har 25 valpar fötts och registrerats! Jag vill nu bara upprepa mitt mantra: de viktigaste funktionärerna i en rasklubb är uppfödarna!
Det är mycket glädjande att se att läget för rasen nu ljusnar. Det finns alltså inte så
många silkys att ställa ut, men ändå anmäldes 12 hundar till vår specialutställning i
Falkenberg den 5 augusti. Vädrets makter var nådiga, och bland de närvarande fanns
gäster från Norge och Island. En särskild klass hade inrättats dagen till ära, sällskapsklassen, och den hade också anmälningar.
Marie Callert dömde, och vid sin sida hade hon en passiv domarelev Lisa Molin. Olika
priser hade skänkts, hundmat, rosetter och pokaler. När alla klasserna var bedömda
möttes alla BIR och BIM segrare i en BIS-klass.
Efter utställningen samlades alla till en gemensam middag med hemlagad potatissallad till kasslern och hembakade bullar till kaffet! Stämningen var hög när goda vänner
träffades och hade mycket att prata om.
Stort Tack till alla de som lagt ner mycket arbete och bidragit till denna utställning,
Emma, Hanna-Lina, Dennis, Britta och alla sponsorer!

BIR & BIM

BIR Valp
Paradise Passion Excatly For Me
Äg Elisabeth Kristjansdottir och Dennis Gustafsson
Championklass samt Bästa hanklass
1:a BIM Ch Tawny Mist Something for
Everyone
Äg Elisabeth Kristjansdottir och Donna
Renton, Usa
2:a Ch Marimia´s Maradona-Makes-NoMistakes
Äg Eva Zitte
3:a Ch Lillgårdens Blue Iskariot
Äg Eva Allrin och Josephine Allrin
Tikar.
Öppen klass
1:a Paradise Passion Just-Stina
Äg Elisabeth Wraneus
2:a Soft Hair´s It Xanadu
Äg Britta Samuelsson
Championklass
1:a BIR Ch Marimia´s My Dancing
Queen
Äg Marianne Blomqvist
2:a Ch Paradise Passion Every Inch A
Lady
Äg Elisabeth Kristjansdottir och Dua
Kristjansdottir
3:a Ch Dotty´s Favorite Passion In Paradise
Äg Elisabeth Kristjansdottir och Dua
Kristjansdottir

Veteranklass
1:a BIR veteran Ch Marimia´s Marta-Makes-No-Mistakes
Äg Eva Zitte
2:a Ch Bombix Moren Noel Is Here
Äg Eva Allrin
Bästa tikklass
1:a BIR Ch Marimia´s My Dancing
Queen
2:a Ch Marimia´s Marta-Makes-No-Mistakes
3:a Ch Paradise Passion Every Inch A
Lady
4:a Ch Dotty´s Favorite Passion In Paradise

BIS-klasser
BIS 1 Sällskap
Ch Dalis Lambourgini
Äg Beate och Bjarne Sandnes Norge
BIS 1 Ch Marimia´s My Dancing Queen
BIS 2 Paradise Passion Excatly For Me
BIS 3 Ch Marimia´s Marta Makes No
Mistakes
BIS 4 Tawny Mist Something For Everyone
Vinnare Barn med hund: Jason Allrin
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öppenklass tik

1:a BIM
Ch Tawny Mist Something
for Everyone
Äg Elisabeth Kristjansdottir
och Donna Renton, Usa

2:a
Ch Marimia´s Maradona-Makes-No-Mistakes
Äg Eva Zitte

3:a
Ch Lillgårdens Blue Iskariot
Äg Eva Allrin och
Josephine Allrin

champion hane

1:a
Paradise Passion Just-Stina
Äg Elisabeth Wraneus
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2:a
Soft Hair´s It Xanadu
Äg Britta Samuelsson
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veteran tik

1:a BIR
Ch Marimia´s My Dancing
Queen
Äg Marianne Blomqvist

2:a
Ch Paradise Passion Every Inch A Lady
Äg Elisabeth Kristjansdottir och Dua Kristjansdottir

3:a
Ch Dotty´s Favorite Passion In Paradise
Äg Elisabeth Kristjansdottir och Dua Kristjansdottir

champion tik
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1:a BIR veteran
Ch Marimia´s Marta-Makes-NoMistakes
Äg Eva Zitte

2:a
Ch Bombix Moren Noel Is Here
Äg Eva Allrin
| Sidan 17

valp hane

sällskap

BIR Valp
Paradise Passion Excatly For Me
Äg Elisabeth Kristjansdottir
och Dennis Gustafsson

Best In Show
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BIS 1 Sällskap
Ch Dalis Lambourgini
Äg Beate och Bjarne Sandnes

barn med hund

Vinnare
Barn med hund:
Jason Allrin
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Ett stort Tack
till domare Marie Callert
och till Lisa Molin för visat intresse av vår ras.

Medlemsregistret uppdateras!
Vi behöver få in allas uppgifter på nytt
Vi skulle vara mycket tacksamma om ni alla går in
på föreningens hemsida

www.svenskasilkyterrierringen.se
och fyller i formuläret.
Tack!

Inbjudan till träningsdagar i Vänersborg/Trollhättan
Ett stort Tack till alla Sponsorer!
Gunnel Odlare
Eva Allrin
Dennis Gustafsson

Agneta Zetterdahl
Britta Samuelsson

Ekenäs traktorgrävning AB

Vi vill erbjuda våra medlemmar att träna tillsammans med en instruktör några kvällar under hösten där vi kommer träna lydnad, rally, specialsök eller något annat om det finns
önskemål.
Träffarna kommer ske på olika platser i Vänersborg och Trollhättan
Vi startar på Sjövallen i Vänersborg 28/8 kl 18:00.
Gamla slussarna i Trollhättan 14/9 kl 18:00.
Fler datum kommer längre fram, håll utkik på hemsidan och facebook.
Ni får gärna höra av er till Hanna-Lina (h-l@powerdreams.se) om ni kommer och det kostar
ingenting men vill du stötta klubben så är det välkommet med bidrag, litet som stort.
Hoppas att några av er tar chansen att få träna tillsammans med andra som tycker det är
lika roligt som du gör men som ni annars inte träffar.
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BPH Beteende- och personlighetsbeskrivning hund
BPH är något vi i år kommer att göra lite mer reklam för och detta för att det är så viktigt att så många som möjligt genomför BPH med eller utan skott, för att vi alla ska få
en så bra bild som möjligt av hur silkysarna är och reagerar på olika saker. Sedan BPH
infördes så har 4 hundar genomfört både med och utan skott. Vi önskar oss fler som
gör BPH då det måste vara 200 individer som genomfört innan en utvärdering av rasen kan göras.
Här kan du se vart du kan göra BPH med din silky.
För anmälan och datum kan du hitta vidare information hos respektive anordnare via deras hemsida eller på skk.se
Blekinge
Blekinge Kennelklubb
Kontaktperson: Gullvi Gullander
0455-234 33, 070-929 72 08
info@blekingekennelklubb.se
Dalarna
Malungs KK
Kontakt: Ulla Andersson
070-398 51 78, 0280-403 77
fam3.andersson@telia.com
Gotland
Ingen arrangör finns ännu inom området.
Gästrikland
Skutskärs Brukshundklubb
Kontakt: Christine Hedlund
070-544 43 32
Göteborg och Bohuslän
Västra Kennelklubben i Gbg
Kontakt: Susanne Legneskog
070-697 45 08
bph.sanden@gmail.com
Lines Hundskola
Kontakt: Line Steffensen
T 070-266 60 40
info@lineshundskola.se
Halland
Hallands Kennelklubb
Kontakt: Berith Uhlén-Svensson
0300-545 11 12, 070-544 51 12
hallandskk@swipnet.se
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Svenska Sennenhundklubben
Kontakt: Carina Karlsson
070-3691857
bernerbus@telia.com
Hälsingland
BPH i Hälsingland
Kontakt: Emilie Björklund
073-681 47 49
emiliebjorklund79@gmail.com
Jämtland och Härjedalen
Östra Härjedalens BK
Kontakt: Mats Falkeman
070-329 57 55
mats.falkeman@harjeans.se
Norra Norrbotten
Malmfältens vorstehklubb
Kontakt: Krister Fredriksson
070-3421058
krister@kurrabergens.se
Norra Skåne
Svenska Terrierklubben i Örkelljunga
Kontakt: Ken Lundahl
0431-72909, 070-88 72 909
ken.lundahl42@gmail.com
Norra Älvsborg
Ingen arrangör finns ännu inom området.
Skaraborg
Skaraborgs Kennelklubb
Kontakt: Beatrice Barck
070-255 98 38
beabarck@hotmail.com

Småland - Öland
Work for fun
Kontakt: Ingela Wik
076-185 48 07
info@workforfun.se
Aneby Brukshundklubb
Kontakt: Iréne Frinell
070-673 05 50
irene.frinell@telia.com
Mönsterås Brunshundklubb
Kontakt: Stefan Larsson
070-667 77 81
svartamajas@telia.com
Stockholms län
Bro Håbo Brukshundklubb
Kontakt: Jessica Adler
070-445 58 05 (kvällstid)
bhbk.ordforande@gmail.com
Hunduddens Träningscenter i Stockholm
Kontakt: Barbro Rydén
070-980 83 33
bph@hundudden.com
Marjo & Ninni i Nykvarn
Kontakt: Marjo Bergman
070-212 48 30
bph.tidsbokning@gmail.com
Södermanland
Marjo & Ninni i Nykvarn
Webbplats: Nykvarns hundhall
Kontaktperson: Marjo Bergman
070-212 48 30
bph.tidsbokning@gmail.com

Lunds Brukshundklubb
Kontakt: Christer Klein
0707-860369
bph@lundsbrukshundklubb.se
Södra Älvsborg
Södra Älvsborgs Kennelklubb
Kontakt: Thorleif Thersoll alt. Ingela Westphal
070-252 58 26 alt. 0705-321242
info@sakk.org alt.
ingela.westphal@outlook.com
Uppsala län
Gården i Nyåker Östervåla
Kontakt: Anna & Leif Forsberg
070-7979178, 070-7979179
bph@nyaaker.se
Värmland
Arvika Brukshundsklubb
Kontakt: Susan Varg
076-838 44 64
amanda.varg@hotmail.com
Västerbotten
Strandvallens Hundskola
Kontakt: Eva-Karin Sjödin
070-251 24 42
kerrys@nashnet.nu
Västernorrland
Timrå Brukshundklubb i Timrå
Kontakt: Margaretha Carlsson
070-651 00 34
fancymore@swipnet.se
Västmanland
Ingen arrangör finns ännu inom området.

Södra Norrbotten
Södra Norrbottens Kennelklubb
Kontakt: Maria J Johansson
070-604 51 35
johansson.nemars@gmail.com

Örebros län
Örebro Läns Kennelklubb
Kontakt: Ebba von Schéele
0585-440 77, 070-844 05 06
bph@olkk.se

Södra Skåne
Jägareförbundet Skåne
Kontakt: Jägareförbundet
Skåne
044- 12 93 40
vo9@jagareforbundet.se

Östergötland
Mjölby Brukshundklubb i Mjölby
Kontakt: Cathrine Hoff
0142-202 88
bphmjolby@gmail.com
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Avelskommittén informerar
Årsmötet 2017 gav oss i uppgift att utreda förekomsten av katarakt hos silky terriern eftersom
det konstaterats fall av sjukdomen och att begära hälsoprogram hos SKKs/AK för att förhindra
att det blir ett problem för rasen. Jag fick uppdraget att få fram material till Svenska Terrierklubben och dess avelskommitte för yttrande och åtgärd.

Utöver den anatomiska placeringen finns även två av de äldre benämningarna kvar: bakre polär katarakt och främre Y-sömskatarakt. Dessutom tillkommer punktformig katarakt.
För hundar med de ej medfödda katarakterna kan olika rekommendationer gälla beroende på
ras och typ av katarakt. Följande anges på undersökningsprotokollets baksida: Total katarakt
diskvalificerar från avel. Bakre polkatarakt (BPK) diskvalificerar vanligen från avel. Främre Ysömskatarakt är vanligen inget avelshinder, parning med fri individ rekommenderas.
En rasklubb kan ha speciella krav eller regler som framgår av respektive klubbs hemsida.
Så långt SKKs skrivelse, som finns på SKKs hemsida.

Från Svenska Kennelklubbens skrivelse Katarakt (grå starr) hämtas följande:
Katarakt eller grå starr är en grumling i ögats lins Den kan omfatta hela linsen, total katarakt,
eller delar av densamma, partiell katarakt. Katarakt kan orsakas av många yttre och inre störningar i ögat men ur avelssynpunkt är det bara de medfödda och misstänkt ärftliga varianterna
som är av intresse.
I SKKs dataregister har katarakter som påvisats vid ögonlysning tidigare delats in i fyra huvudgrupper: total katarakt, bakre polkatarakt (BPK), främre Y-sömskatarakt och övrig partiell katarakt (ÖP). De katarakter som inte passar in i någon av de tre förstnämnda kategorierna förs
helt enkelt över till den fjärde gruppen, övrig partiell katarakt.
Nytt ögonprotokoll
År 2011 har ett nytt ögonprotokoll införts där resultaten markeras i kryssrutor på en blankett
som är förberedd för digital hantering. Katarakterna beskrivs och delas in på ett annat sätt än
tidigare. Indelningen är bättre anpassad till gängse anatomiska termer. Nedanstående beskrivningar förstås bäst om man tillsammans med läsningen kan följa flödesschemat i ett ögon protokoll).
Medfödda katarakter
I ögonprotokollets vänstra spalt noteras kongenitala (medfödda) katarakter, sådana som anses
vara antingen medfödda 0ch/eller som har uppstått innan hunden nått sex veckors ålder. De
medfödda katarakterna markeras vid punkt 3 och registreras i SKKs Hunddata som kongenital
(medfödd) katarakt. En sådan katarakt diskvalificerar vanligen från avel.
Ej medfödda katarakter
I ögonprotokollets högra spalt noteras katarakter som inte är medfödda. Med total katarakt menas en katarakt som påverkar hela linsen, antingen i ena ögat eller i båda ögonen.
En partiell katarakt omfattar däremot bara en del av linsen. Linsens två huvuddelar är nukleus,
kärnan, som är den inre delen och cortex , barken, som omger kärnan på sidorna och framåt,
bakåt, uppåt och neråt.
En nukleär katarakt är en katarakt i kärnan. Nukleär katarakt delas inte in i undergrupper.
En kortekal katarakt ligger i linsens bark. Beroende på läget i linsen kan de kortekala katarakterna delas in i olika kategorier. Först delas de in i främre och bakre varianter beroende på om
de ligger framför eller bakom kärnan. Som tredje alternativ kan katarakten utgå från linsens
kant på det bredaste stället, ekvatorn. Då kallas den för ekvatorial katarakt.
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Våren 2009 skrev dåvarande avelskommitten att det fanns fog för att rekommendera uppfödarna att ögonlysa föräldradjuren före parning. SSTRs styrelse fastställde denna rekommendation.
Efter kontakt i år med SKKs avd avel och hälsa, Karin Drotz, kom det fram att alla hälsoprogram är under utvärdering, flera har upphört eftersom de har tjänat ut sin roll. Det ställs också
högre krav på nya hälsoprogram , och det är inte sannolikt att med de få fall av katarakt rasen
har få ett hälsoprogram för silky terrier gällande katarakt.
I underlaget redovisas
Alla kullar födda i Sverige 2009 – 2017 om föräldrarna är ögonlysta eller inte
Alla hundar med konstaterad katarakt
Alla hundar med u.a. ögonlysning
Alla kullar med kataraktföräldrar
Konkret fråga om hur vi ska förfara för att förhindra att katarakten ökar.
SSTRs skrivelse med underlag till Svenska Terrierklubben och dess svar redovisas vid årsmötet 2018.
2017 08 15
Gunnel Odlare
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A Midsummer Night’s Dream!
Text: Agneta Zetterdahl

A Midsummer Night’s Dream! Ja så skulle rubriken kunnat vara på min berättelse
om födseln av 5 små underverk, fast nu stämmer ju inte det. De föddes nämligen på
midsommaraftonens morgon.
Mamma hunden kom sent på natten innan och sa ” matte nu kommer snart mina valpar”. Ok.. jag var nog lite tveksam på om jag skulle tro henne, lite tidigt tyckte jag.
Men jag är helt på det klara över att mina djur kan mycket mer om det här än vad jag
kan, så jag tog min kudde, täcke & en liten dyna, samt alla andra ”brahagrejor” så
gick vi till det som var nybyggt bo för mor och blivande barn. Vi somnade gott båda
två (tror jag) jag vaknade iaf när mammahunden började bädda, en stund därefter
kom det första underverket.
Ja jag tycker verkligen att varje gång man får vara med så är det ett under som sker
och att få se dessa 5 små undren ta sina första andetag.. är helt underbart !
De första veckorna händer det inte så mycket, just de här bara åt & sov. Det hände
tom att jag gick in och kollade så de levde ! Å så klart gjorde de det !

Nu har de hunnit bli 7 veckor å jisses !! lika lugna som de var, lika spralliga är dom nu!!
”Smart med fart..silky så klart” Ja det stämmer till 100%.
Små är dom men springa fort kan dom, bits gör dom också, helst i hälarna. Att vara i sin
hage kan kvitta om dom får bestämma, nu får dom inte det så mat, sovplats eller lugn o ro
plats för oss andra får bli i inhägnat område ett tag till.
Ibland tycks 8 veckor vara en evighet, men i mina ögon går det alldeles för fort just nu !
Det händer grejor varendaste dag, på både gott & ont..mina buskar i trädgården kommer
aldrig att bli som förr.
Å hej å hå..nu måste skribenten gå..larmet för matklockan drog visst igång !
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Mentalbeskriv din hund!

Ta reda på mer om din hunds personlighet
Att få veta mer om sin hunds personlighet kan vara till både nytta
och nöje. Som hundägare kan du få en samlad bild av hur din
hund reagerar i olika situationer. För uppfödare ger beskrivningen
viktig information för avelsarbetet. BPH, eller beteende- och
personlighetsbeskrivning hund, är en mentalbeskrivning som är
anpassad för alla hundraser. Under beskrivningen, som tar ungefär 30 minuter, får hunden bland annat möta främmande personer,
leka, arbeta för att komma åt mat och stöta på överraskningar.
För mer information: www.skk.se/bph

