Anteckningar från uppfödarmöte i Jönköping 8 - 9 oktober 2016
(AK=förkortning för avelskommitté)
Avelskommittén behöver nya medarbetare. Avelskommittén har ett viktigt arbete i klubben, men
det är för lite med enbart två i kommittén. Ett mycket roligt och lärorikt arbete. Vill man veta mer om
vad det innebär får man gärna kontakta avelskommittén: Jenny Kindstrand eller Madeleine
Andersson.
Hälsoregistret
Alla var överens om att detta ska finnas kvar. Statistik på alla inrapporterade sjukdomar
presenterades, se nedan
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Det behövs fler inrapporteringar och vi vet att det finns ett stort mörkertal, varför är det så? Vi måste
alla hjälpas åt, och det hjälper inte rasen att dölja någonting. Det är bra om vi uppfödare pushar på
våra valpköpare som har sjuk hund att rapportera in till AK. Uppfödare kan rapportera in istället för
valpköparen med ägarens tillstånd, om detta underlättar för att få in sjukdomsfall till AK. Alla ansåg
att AK bör arbeta mer aktivt med att informera om detta. Påtala vikten av att rapportera in direkt till
eurasierägare om man hör/ser via sociala medier att någon har en sjuk hund.
Dandy Walker
Under våren 2016 började information om Dandy Walker hos eurasier komma ut på sociala medier.
För att få mer information kontaktade då AK den danska Eurasierklubben, för att man fått
information om ett pågående forskningsprojekt i Danmark på eurasier, vilket stämde. Kontakt togs
även med SKK för att se om vi i Sverige kunde göra något liknande. Man kan få söka bidrag, men med
största sannolikhet så skulle vi få avslag på detta, då vi ej har ett problem i rasen. SKK valde ändå att
lyfta frågan vidare till sin genetikgrupp som i sin tur tog upp den vid ett möte i Nordisk Kennelunions
(NKU) DNA-grupp för att se hur de nordiska klubbarna eventuellt har diskuterat detta och i så fall om
de har gjort ett ställningstagande i denna fråga. SKK har ej återkommit i frågan.
Om vi testar våra hundar rekommenderas vi att använda en blankett från SKK som heter remiss DNAtest, du hittar den här
http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Blanketter/remiss-dnatest-A14.pdf
Den tar man med till veterinären och fyller i alla uppgifter. Detta för att de ska verifiera hunden, om
vi i framtiden skulle få ett beslut på att testerna ska registreras i SKKs databas, så kan man i
efterhand skicka in denna blankett och svaret registreras hos SKK. De som ej använt denna blankett
får inte sina resultat inskrivna. AK fick frågan om de som redan har testat sina hundar kan få
blanketten ifylld i efterhand av sin veterinär, detta ska kollas upp hos SKK.

Danmark har tagit beslut på att alla avelsdjur ska DNA-testas för Dandy Walker, dock inte på de kullar
som har fria föräldrar, eftersom hela kullen då är fri. Dock bör man när det har gått några
generationer med fria hundar i kullar ta nytt DNA-test för att vara på den säkra sidan. Dansk
Eurasierklub har också lämnat in till DKK med önskan om att få registrera resultaten i DKKs databas.
AK har även skickat förfrågan till övriga nordiska eurasierklubbar om hur de ser på DW. Norska
Eurasierklubben har ej svarat AK men den finska klubben välkomnar de som vill testa sina hundar att
göra det, men har ej något krav, då ingen sjuk individ har dykt upp, och man har inga planer att göra
några eventuella tester på utvalda individer som i Danmark.
I tyska eurasierklubben KZG har man testat 615 st hundar för Dandy Walker och funnit 73 st som är
bärare av den defekta genen och 27 st sjuka från starten 2008.
Hur ska vi gå vidare? Ta kontakt med Laboklin och se om vi kan göra något likvärdigt. Det finns många
som vill testa sina avelsdjur. Kan man göra en insats vid rasspecialen? Viktigt att informera skillnaden
på bärare av defekt gen och sjuk hund.
Hanhundsregistret, ska vi ha det kvar?
Alla var överens om att det skulle vara kvar men att man kanske skulle behöva arbeta mer aktivt med
det då det ej är uppdaterat på länge och där finns hundar som ej längre är aktuella för avel. Det är få
hanhundar som finns med där. Beslut togs att endast svenskregistrerade hundar ska få finnas med på
listan. Man ska få ha sin hanhund där i ett år, sedan får man som hanhundsägare meddela om man
vill att hanhunden ska finnas kvar och då eventuellt meddela om några uppgifter ska ändras. Även
ställa lite krav på att få in bättre bilder. Skapa eventuellt exempel. Meriter kan även vara genomförd
BPH/MH. Viktigt att ha med kontaktuppgifter till hanhundsägaren. AK får i uppgift att ordna detta.
Hälsoresultat, vi ser i statistiken att patella och ED ökar
Viktigt att vi uppfödare försöker påverka fler att röntga sina hundar. Kanske tänka på vad och hur
man säger detta till sina blivande valpköpare så de förstår vikten av röntgen. Att själva också få veta
hälsostatus på sin hund och att det inte bara är ur avelssynpunkt.
Avelsdebut, ser ut att gå neråt i åldrarna
Alla tyckte inte så. Diskussioner kom upp om att en del hundar används mycket i avel innan man ser
vad det blivit av valparna vad gäller både mentalitet och hälsoresultat.
Bra om man kan hålla lite på hanarna. Bra om man kan använda en hane som är lite äldre och inte
redan använd så mycket.
BPH, används det?
För nästa uppfödarmöte kom önskemål om mer information kring BPH och hur man kan använda det
i avelssynpunkt. Kanske bör klubben bli mer engagerad med upplysningar på hemsidan? Vi har en
MH/BPH-kommitté, men kanske bör man jobba mer mot BPH. Viktigt att även informera valpköpare.
Kanske klubben bör arrangera detta på olika orter för att hjälpa till att få fler att göra detta?

