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UPPFÖDARMÖTE2018 
Plats: Scandic Billinge Skövde  Datum: 24-25 februari 2018 
Närvarande: 30 st 
Monica Richard   Birgitta Ekbom 
Cathy Wendt Magnusson    Anna Mosslind 
Evalotta Joelsson   Eva Andersson 
Bengt Lindgren   Inger Skogman 
Elin Ludvigsson   Margareta Törnqvist 
Lena Johansson   Bengt-Åke Gummeson 
Lena Backman   Anne Salenstedt 
Mai Tuominen   Ann Marie Lindén 
Gunilla Körner   Maria Pagmark 
Katarina Nordemar   Inger Persson 
Anne Liljeberg   Britt Isaksson 
Anita Nyberg    Karin Söderqvist 
Anette Olsson    Ann Janebring 
Ann Sofie Englundh   Helena Wikström 
Tore Florén    Ingela Florén 
 
 
Lördag  
 
Monica Richard Hälsade alla hjärtligt välkomna och gjorde en kort redogörelse av vad som  
Ordförande  skulle hända under helgen. 
 Monica fortsatte med en kort presentation av sig själv och sitt arbete i klubben, 

som en del i det arbetet var att ordna uppfödarmöten. Monica ställde också den 
frågan till deltagarna om vi i fortsättningen skall ha uppfödarmöten och hur 
dom skall vara utformade i så fall.  

 
  
Cathy Wendt Magnusson Härnäst var det Cathy som berättade om sitt engagemang i styrelsen och 
 Kassör  olika uppdrag, det är inte bara debet och kredit. 
 
 
Inger Persson Inger stod näst på tur att berätta om underlaget för enkäten och hur 
Kennel Posh dagens grupparbete skall gå till. Enkäten och inbjudan till uppfödarmötet var 

samtliga uppfödare som haft en kull de fem sista åren. Det var 35 st som 
svarade på enkäten. I enkäten kunde man bl a läsa att 88,6% av de som 
svarande var över 50 år och resterande var mellan 30-50 år. Många svar 
vittnade om att det finns en vilja och ett intresse att utveckla rasen samt att de 
flesta tyckte att ”RAS” (Rasspecifika Avelsstrategier) var enkla att förstå, men 
åsikterna gick isär när det gällde regelverket. 

 
Grupparbetet Deltagarna delades upp i 5 st grupper, med 6 st frågor att ta ställning och 

diskutera om. 
1) Hur attraherar vi och fångar upp nya uppfödare och intresset att föda upp 

westie. På enkäten var det 90% som svarade att de var över 50 år. Är detta 
ett problem för rasen?  Hur vänder vi oss till en ny generation? Vilket stöd 
är vi beredda att ge? Hur kan vi i rasen öka samarbetet- öppenheten oss i 
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mellan? Enkäten visar att här kunde det vara bättre. Vi pratar om varandra 
men inte med varandra? Hur vänder vi den trenden? Använder vi varandras 
hundar? 

2) Att trimning och pälsvård är ett återkommande problem?  30% av 
enkätsvaren vittnar om det. Hur vänder vi det? Finns det trimmare av 
westie? 

3) RAS är ett arbete som uppdateras vart 5 år och mellan dessa perioder kan 
man diskutera strategier mm. I enkätsvaren var ett av problemen ärftliga 
sjukdomar 30%. RAS är ett dokument som bl a förtydligar de problem som 
finns i rasen och ger rekommendationer på vad rasklubben vill att 
uppfödare skallbeakta i avelsarbetet. Vilka avelsmål har vi idag? Är de 
gemensamma för oss alla? Friska-funktionella-rastypiska-vackra-stjärnor? 
Håller vi en tillräcklig bredd? Farfarskurvor-Avelsdebut 18 månader-
importer. Vad skriver vi i RAS 2020. 

4) Idag har vi regler kring valhänvisning och att få stå som uppfödare på 
WestieAlliansens hemsida. Vad är det i reglerna som är bra? Vad är det i 
reglerna som förhindrar? 

5) Hemsidan får ofta beröm men ibland upplevs den kanske lite omfattande? 
Har ni några synpunkter som kunde förbättra hemsidan. 

6) Hur ser westien ut i Sverige idag? Hur lägger vi fokus på det som fungerar 
och är bra? Vad behöver vi bevara? Vilka utmaningar står vi inför? Hur 
”saluför” vi våra westie idag? Bara som en problemhund? Eller som en 
härlig terrier? 

 
 

Läs mer om enkäten och sammanställningen i sin helhet i  
separat dokument nedan. 
 
 
 
 
 

Söndag 
 
 
Irene Berglund Irene Berglund, presenterade sig själv, hon är utbildad husdjursagronom,  
Föreläsare  ledamot/avelsråd i Gotlandsstövareföreningen. Irene har lång erfarenhet av 

avelsfrågor och forskning inom populationsgenetik. 
 
 En kort introduktion där kunskapen bakåt, med siktet framåt kan leda till väl 

underbyggda val idag. 
 Irene gav några exempel på hur urvalet kan göras utifrån vad man vill få fram. 
 En hund som är: 
 -Frisk 
 -Funktionell 
 -Rastypisk 
 -Vacker 
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 Varför kan man inte fortsätta som förut? 
 När man avlar gör man ett urval och effekten av en alltför liten population, 

Irene beskrev också de dominanta- recenssiva- och multifaktoriella anlagen. 
 Irene visade några exempel på hur gener kan påverka färg form och 

immunförsvar och hur de kodar för livet. 
 
 Hur blev det så här 
 Irene beskrev vad som hänt sen stamböckerna slöts för ca 100 år sedan. 
 Om hur vi har in- och linjeavlat och att det kan ta upp till ca 50 generationer 

innan inavelsproblemen visar sig.  
 
 Westie idag 
 Irene redogjorde för hur det ser ut inom Westie idag, att följsamheten mot RAS 

har minskat och hur viktigt rasklubbens ansvar för avelsarbete är. Hur viktigt 
det är att uppfödare/hanhundsägare tar ansvar och samarbetar med rasklubben. 

 Att ta till sig den kunskap och information som finns. 
 
 Vill man fördjupa sig i detta finns det ett antal länkar med information om 

vår ras längts ner på Irens bifogade underlag. 
 
 
 
 
 Ordförande tackar slutligen för en trevlig och lärorik dag. 
 
 
 
 
  Vid pennan 
 
 Evalotta Joelsson 
  
 


