
Uppfödarmöte 4 jan 
 
Närvarande. Helene Frid, Dennis Gustavsson, Eva & Josephine Allrin, Annica Edstöm, 
Susanne Klatzkow.  
 
Förslag till styrelsen att minnesanteckningarna läggs ut på hemsidan för att visa att mötet 
ägt rum och vad som tagits upp. 

● Förlag, behov, önskemål om avelsfrågor kring rasklubbens rekommendationer. 
 
 
Diskussioner om vilken typ av hundar som ska visas på domarkonferensen. Vi uppfödare 
tycker även att hundar med defekter visas upp. Bilder i powerpoint känns mer anonymt. 
 

 
Mötet är enigt om att vi bör ha rekommendationer för undersökning för katarakt och 
patella på de hundar som ska gå i avel. Mötet är enigt om att vi följer SKK’s regler för 
att vi ska rekommendera valpar och annonsera på hemsidan. ( minst en etta och en 
fri). 2 ettor rekommenderas inte. 
Ögonlysningen bör inte vara äldre än ett år. 
SKK’s rekommendationer för inavelsgrad 6,25 bör användas även för SSTR. 
 
Diskussioner fördes om att Inavelsgraden ökar för att snart är alla släkt med varandra.  
 
Hälsoenkät. Yorksällskapet  har redan en som vi eventuellt kan revidera. 
Annika i avelskommitten i terrierklubben vet mer om enkäter. Vi försöker få kontakt med 
henne. 
 
Mötet önskar att en enkät ska läggas ut på hemsida och sociala medier för att komma 
i kontakt med Silkyägare för att i förlängningen kunna skicka ut en hälsoenkät som 
ska användas till underlag till RAS. 
 
RAS ska revideras 2026. Mindre revidering ska göras nu.  
 
BPH.   
Om vi vill få fram en spindeldiagram och därför behöver fler göra BPH. Man behöver 
ca 100 hundar. för att få fram rasens styrka och svagheter. Mötet önskar att 
rasklubben promotar att silkyägare gör ett BPH på sin hund i synnerhet  de som ska 
gå i avel. Vi föreslår att alla hundar som genomfört BPH får gratis publicitet i 
tidningen och hemsidan. Vi föreslår även ett samarbete med andra klubbar för att 
underlätta. Susanne K försöker får någon som kan komma med en informationsträff. 
En sammanfattning kan publiceras i tidningen hemsidan. Punkten diskuteras vidare 
på nästa möte. 
 
 
Nästa möte TISDAG 7 mars kl 18:30 
 


