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Louise Thomson,
Ordförande

Ordförande i huvudstyrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna till
årets uppfödarmöte. Efter detta så presenterar alla deltagare
sig själva så att alla vet vem alla är.

Karin Drotz, SKK

Karin Drotz, avelskonsulent från SKK inleder som
föredragshållare på uppfödarmötet. Karin har varit ordförande i
WA mellan 1993 – 1995. Karin började på SKK 2007.
Karin fortsätter med att visa en bild på Wolvey Piquet of
Clairedale en tik f. 1950. Denna bilden har blivit en liten
förebild på hur en en westie ska se ut. Går vidare in på frågor
såsom vilka avelsmål vi har, vilken nytta har vi av RAS.
Viktiga rubriker i RAS är; Population/Avelsstruktur, Exteriör,
Mentalitet/Funktion och Hälsa. Vad prioriterar vi? Det finns
mycket information på SKK´s hemsida.
Går vidare i frågor om BPH, Mentalitet etc. Egen uppfattning
om en hund är viktig, det är ju ägaren som känner sin hund och
ser signalerna. Hälsoenkäterna är viktiga. Det är också viktigt
att alla svarar ärligt och inte låter bli att svara om man har
några problem. Försäkringsbolagen lämnar också viktig
statistik så allt kommer fram förr eller senare ändå. Olika
forskningar går att hitta på webben såsom på
www.hunddna.slu.se. Man kan också kontakta sin rasklubb om
man har frågor. SKK har också mycket att läsa om under
Hälsa. På SKK finns det mycket att läsa om en hund under
Hunddata och Avelsdata där man även kan göra så kallade
provparningar och får då direkt upp inavelsgrad etc etc.
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Mycket fokus på Avel, hanhundsanvändandet, inavelsgrad,
population, parningar som strider mot SKK´s grundregler.
Internationellt avelsutbyte, vilka fallgropar finns det?
Konsekvenser av inavel etc. Listan kan bli hur lång som helst.
Ur SKKs allmänna information om DNA-test:

Förekomsten av ett genetiskt test behöver inte betyda att alla
individer inom en ras bör testas. Det är först när en sjukdom är
vanligt förekommande i rasen och innebär en allvarlig
funktionsnedsättning för individen som det kan vara intressant.
Att tänka på när du har bestämt dig för att låta DNA-testa din hund:

SKK rekommenderar att man använder SKKs remiss (finns på
webben) så att det är säkerställt att det är veterinär som tagit provet
och skickat det till aktuellt laboratorium samt att hundens ID är
kontrollerad. Vidare försäkrar ägaren genom att underteckna
remissen att han/hon är införstådd med att resultatet är offentligt
tillgängligt och kan komma att registreras centralt hos SKK.
Du är enligt SKKs regelverk skyldig att informera om resultatet
(Grundregel 3:2 ”att alltid lämna sanningsenliga och fullständiga
uppgifter om sina hundar och sin uppfödningsverksamhet”).
Du är skyldig att ta hänsyn till resultatet i dina avelsbeslut oavsett
om central registrering sker och resultatet därmed blir offentligt. Läs
SKKs Grundregler vid DNA-test.
Tillämpbara delar ur SKKs grundregler:

Paragraf 2:3 ”att i avelsarbetet undvika parningskombination
som utifrån tillgänglig information ökar risken för allvarlig
sjukdom/funktionshinder hos avkomman.”
Paragraf 2:5 om avel på DNA-test för allvarlig sjukdom med
recessiv nedärvning.

Det var ett mycket intressant föredrag och jättemycket
information på en timma. Broschyren Särskilda
rasspecifika Domaranvisningar SRD , där westiens
hudproblem finns omnämnda som ett observandum för
domare, delades ut till intresserade.
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Ingegerd Grünberger

Ingegerd ger en genomgång ifrån Hälsoenkäten och inleder med
Hudproblematiken som finns i rasen. Jämförelser gjorda mellan
undersökningarna åren 2008 och 2013. Stor del av
hudproblemen dök upp före 2 års ålder. Jämförelser av olika
typer av hudproblem och kombinationer. Allergier,
födoämnesallergier är ett högt procenttal? Varför frågar då
många Under diskussioner säger många att om man kommer
till veterinären och har ett problem med huden så säger de
direkt byt foder, detta utan att ta prov för att säkerställe
matallergi, många upplever det så och där måste vi som
hundägare ställa krav på att prov ska tas innan man säger att
det är en allergi. Vi behöver också grena upp mer i
hälsoenkäten med fler frågor på ex matallergi såsom vad åt
hunden när problemen uppstod etc.
Det är ett enormt arbete som utförts inför hälsoenkäterna och
ett enormt arbete som görs i utvärdering/jämförelser. Ett stort
stort tack till alla inblandade.

RAS

Efter en fantastiskt god lunch så fortsatte uppfödarmötet med
revidering av RAS. Diskuterades vilka som ingår/vill ingå i
arbetsgruppen RAS;
Birgitta Hasselgren, Exteriör.
Monica Richard, Text
Ingegerd Grünberger, Hälsa
Annika Nilsson, Mentalitet
Hälsoenkäten ifrån Ingegerd Grünberger ska uppdateras och
ingå i årets revidering av RAS.
Förslag ifrån Ingegerd Grünberger att införas i RAS angående
avelsdebut. – Även en handhund ska inte användas i avel
förrän efter 18 mån ålder, den regeln finns redan i
Grundreglerna för tik. Detta är en del i bekämpningen av
hudproblem.
Frågan uppkom på uppfödarmötet och röstning genomfördes
där 100 % röstade för förslaget.
Texten i ”Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) för
West Highland WhiteTerrier (Westie)
Reviderad 2009 gäller till 2014 ” ska nu revideras och
uppdateras av arbetsgruppen.
Revideringen av RAS ska vara klart till årsmötet 2016.
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Valberedningen

Valberedningen informerade och bad alla deltagare om att
hjälpa till då det saknas folk som vill och kan sitta med i
styrelsen, folk till AUK samt till utställningskommittén. Fler
måste engagera sig om Westie Alliansen ska kunna finnas kvar.
Inkomna förslag på uppfödarmötet;

Utställningskommittén;
Ulla Rylander, tillfrågas
Catharina Hasselgren, tillfrågas
Lena Backman
Cathy Magnusson

RAS-revidering
Birgitta Hasselgren, Exteriör.
Monica Richard, Text
Ingegerd Grünberger, Hälsa
Annika Nilsson, Mentalitet

WestieNytt
Bengt Lindgren
Maria Pagmark

Grupparbete

Alla deltagare delades in i grupper (6 st). Därefter fick man i
varje grupp diskutera 3 frågor.
1. Hur ser Ni på BPH (Beteende- och
personlighetsbeskrivning hund) ?
2. Hur återkopplar vi/rapporterar om problem i rasen ?
3. Vilka frågor ser vi som angelägna i rasen ?
Efter ca tre kvart samlades alla igen och en ifrån varje grupp
fick redovisa sammanställningen/svaren på frågorna i gruppen.
När alla hade redovisat så kunde konstateras att det var
väldigt lika svar ifrån alla grupperna. Sammanställda svar
kommer att redovisas på hemsidan.
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Övrigt
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Birgitta Hasselgren föreslår.
Uppdatera hemsidan med lösningar på problem.
Ny lista över hudspecialister.
Exempel på överskrift; ”Har du en hund som kliar sig
och är frikänd för parasiter (rävskabb och mjällkvalster)
ta då kontakt med den Hudspecialist som bor närmast
dig.



Lena Backman föreslår att vi startar en sluten grupp på
FB för uppfödaregrupp. Strikt enbart för rasen och ingen
pajkastning för då åker man ut. Lena överlämnar till
styrelsen som får detta i uppdrag och sköta uppstarten.



Ulrika föreslår att uppfödarmötena går tillbaka till att
vara under 2 dagar igen. Monica svarar ifrån förra
beslutet att det då var önskemål om 1 dag då många ej
kunde vara iväg och p g a kostnader.



Styrelsen måste besluta angående uppfödarlista och
valphänvisning. Diskussioner om att lämna
uppfödarlistan när man inte är med på uppfödarmötet.
Giltigt bortfall om man anmält sig och sedan blir sjuk.



Lena Backman montern Stora Stockholm, behöver hjälp
med uppfödare 1 person på lördan och 2 på söndagen.
AnnMarie Linden tar Lördagen,



Birgitta Hasselgren. Angående hanhundsanvändatet.
Det har tidigare stått att man rekommenderas att ta en
paus och utvärdera valparna efter de fem första
kullarna. Detta har nu blivit en permanent regel. Efter
fem kullar (gärna efter tikar med olika härstamning)
utvärderas valparna när de blivit ett år.
Hanhundsägaren och uppfödaren av valparna
samarbetar om detta. Detta är också något som kan vara
bra att framhålla för SKK i samband med RAS
revideringen, och hanhundsanvändandet.



Styrelsen måste se över poängberäkning för årets
Westie. Detta måste justeras efter den nya beräkningen
som gjorts iår, där placeringarna på
Jubileumsutställningen gav minst poäng. Man kan
kanske bara gå tillbaka till de gamla reglerna som
fungerat tidigare kom som förslag.
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Parningsavgifter och valppriser diskuterades. Vad tar
man idag ? Många tar idag 2000:- för parningsavgift och
16000:- för en valp. Gammal regel var 10% av
försäljningspriset.

Det var ett trevligt och avslappnat uppfödarmöte med många
trevliga diskussioner.
Ordförande tackar slutligen alla för en trevlig dag.

Vid pennan
Iréne Eklund
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