Uppfödarmötet i Skövde 2018
Det har nu gått ett tag sedan vi var i Skövde på ett trevligt Uppförarmöte och årsmöte med ca 35
uppfödare och hanhundsägare var närvarande. Hösten -2017 blev jag tillfrågad av Westiealliansens
styrelse att hjälpa till och planera Uppfödarmötet.. Då det var angeläget att ta reda på om vad vi skall
prata och fokusera på startade jag tillsammans med Styrelsen utformningen av en enkät till alla
uppfödare och hanhundsägare för att se vad som den nya styrelsen skall arbeta med framöver.
Deltagarantalet var bra och alla som svarade var medlemmar i Westiealliansen. På uppfödarmötet
gick vi igen om svaren och skrev följdfrågor på dessa som vi diskuterade i grupper under
eftermiddagen. Våra gemensamma resonemang var många och redovisningen med gula post it
lappar gav oss en god bild vad vi skall göra med vår ras framöver. Nedan har jag sammanställt våra
gemensamma svar och vart vägen visar framöver för vår Svenska westie.
Här kommer lite frågeställningar att beakta och tänka till om utifrån de svar som vi har fått från
enkäten.

1. Hur attraherar vi och fångar upp nya uppfödare och intresserade att föda upp westie? På
enkäten svaren var 90 % av uppfödarna att de är 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 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?
Svar som diskuterades var att vi skulle bli bättre och marknadsföra rasen som en allround hund. Att
de är formbara ,trygga lätta att ta med en sportig och frisk hund .Att avskaffa regler ger mer
kommunikation uppfödarna imellan. Lära av varandras raser, Regionala uppfödarträffar och
mentorskap.Se till så vi fokusera på det positiva i rasen

2. Att trimning och pälsvård är ett återkommande problem bevittnar enkäten? (30%) Hur vänder vi
det? Finns det trimmare av westie?
Ordna pälsvårdskurser i större utsträckning lokalt och regionalt, Ev bidrag från westiealliansen?
Trimkurser för redan etablerade trimmare för westie Kontakta gymnasieskolor mm där trimmare
utbildas.Kurser och Mentorer tillåts göra fel. Uppmuntra varandra .

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 bla förtydligar de problem som finns i rasen och ger rekommendationer på vad rasklubben vill
att uppfödare ska beakta 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?
Här var vi överens om att alla vill ha friska ,Rastypiska westiesar med god mentalitet .Avelsdebut vid
18 månader för både tikar och hanar. En ny hälsoenkät behöver tas fram . Bredda vårt avelsmaterial
Revidera RAS , Flertal av grupperna var överens om att regeln kring fem kullar för hanhunden var en
dålig regel för vårt avelsarbete.

4. Idag har vi regler kring valphänvisning och att få stå som uppfödare på WestieAlliansens
hemsida. Vad är det i reglerna som är bra? Vad är det i reglerna som förhindrar?
Förändra många av reglerna till rekommendationer. Valphänvisningen fungerar bra. Några grupper
tyckte att regeln kring att närvara vid vartannat uppfödarmöte skulle tas bort några grupper tyckte
den var viktig att den var kvar. Gärna ordna också lokala träffar.

5. Hemsidan får ofta beröm men ibland upplevs den kanske lite omfattande? Har ni några
synpunkter som kunde förbättra hemsidan?
Fler bilder på westie som en allround hund. Bra hemsida fortsätt så.Fokusera på mer aktiviteter än
bara utställning. Hemsidan mkt bra men en del gammalt kan läggas i en mapp.

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 westies idag? Bara som en
problemhund? Eller som en härlig terrier?
Fokusera på det friska och sportiga med denna hund. Marknadsför rasen som formbar, frisk, trygg
att de blir gamla lätt att ta med sig. Titta lite på Storleken, Tänder pälsar. Vara rädd om mentaliteten.

Hur som helst en trevlig februari weekend hade jag
Inger Persson

