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Mötet inleddes med en diskussion kring utskick av dagordningen för mötet då det 
framkom att dessa endast anslagits via Facebook. Då inte alla har Facebook vore det
bra om det också lades ut på Eurasierklubbens hemsida eller mailades ut till 
deltagarna innan mötet.

Hälsan inom rasen just nu
Antal registrerade hundar per år ligger tämligen konstant kring 200 individer, se 
tabellen nedan:

År Antal registrerade hundar

2015 184 
2016 195
2017 236
2018 200

Inavelsgraden ligger också inom önskvärd nivå

År Inavelsgrad
2015 0,8 %
2016 0,9 %
2017 1,1 %
2018 0,9 %

Det är något färre hanar än tikar som använts i avel. Under den här punkten 
diskuterades att det vore önskvärt att en hanes avkommor utvärderades efter några
kullar innan eventuella ytterligare kullar. Vi pratade också om meritering av 
hanhundar och även kring klubbens försök med bidrag till BPH.

År Antal födda kullar Hanar i avel
2015 27 24
2016 38 31
2017 31 28
2018 37 33

Vad gäller HD har antalet röntgade hundar ökat. Inget tyder på ökade problem med 
höfterna inom rasen. En viss ökning av ED kan dock ses, något vi bör vara 
uppmärksamma på framöver så att inte problemet blir större.

Vad gäller Patella finns sannolikt ett stort mörkertal eftersom de flesta problem 
upptäcks innan hunden nått ett års ålder och då opereras. Dessa hundar kommer 
därför aldrig in i statistiken.

Dandy Walker
Enligt den statistik som finns ser det ut som att vi i Sverige har 36 % bärare av 
Dandy Walker jämfört med andra länder (Danmark och Tyskland) som ligger 
betydligt lägre. Klubben ska presentera dessa siffror för SKK och försöka få till en 



central registrering av detta. Om vi får till det kommer sannolikt valpar till fria 
föräldrar registreras som fria, vilket då kommer att påverka vår procent av bärare på
ett positivt sätt. En central registrering skulle underlätta för alla. Det råder 
oklarheter i vilka papper som i så fall behövs till SKK. Räcker det med endast 
resultatet eller behövs även certifikat? Detta behöver kollas upp.

Hur ska en sjukdom med okänd arvsgång hanteras i avelsarbetet?
Vi kom överens om att lägga till nedanstående text (hämtad från boken Hundavel i 
Teori och Praktik) i vår kommande RAS som ska uppdateras under året.

I boken står ” innan man vet mer om nedärvningen av en sjukdom kan följande 
generella rekommendationer tjäna som vägledning i avelsarbetet”:

 Uteslut sjuka individer
 Föräldradjur- ingen säker grund finns för att dessa bär på anlag för sjukdomen

och därmed säkert ska tas bort ur avel. Däremot bör inte kombinationen som 
gett upphov till sjuk avkomma upprepas. Vid allvarligare sjukdomar bör dock 
även föräldradjur uteslutas.
Syskon- iaktta försiktighet

 Undvik parning mellan närbesläktade hundar eftersom recessiva defekta 
anlag kan dubbleras och ge sjuk hund

 Senarelägg avelsdebut för att i möjligaste mån upptäcka sjuka djur innan 
dessa har hunnit gå i avel

Det är många faktorer som behöver vägas in, hur allvarlig sjukdomen är och 
vilken spridning den har i rasen, vilken risk en uppfödare är beredd att ta. Som 
uppfödare har man dock skyldighet att alltid lämna sanningsenliga och 
fullständiga uppgifter om sina hundar och sin uppfödningsverksamhet enligt 
SKKs grundregler.

Ögonlysning
Vi pratade om ögonlysning av rasen. Då vi för närvarande inte har några kända 
problem med ögon på våra hundar kom vi överens om att ögonlysning inte är 
nödvändig.

Hälsoregistret
Vi diskuterade en hälsoenkät och hur den på lämpligast sätt ska se ut och 
spridas. Vi kom överens om att en bra kanal kan vara att skicka ut denna via 
uppfödarna som i sin tur skickar den vidare till sina valpköpare. Andra vägar som 
diskuterades var både via hemsida, Facebook och genom att skriva om detta i 
vår tidning. Vi hade också en diskussion om hälsoregistret och hur vi ska få 
hundägare att rapportera in uppgifter om sjuka hundar.

Informationsmaterial
Vi pratade också om att det skulle vara bra med någon form av information om 
Eurasierklubben som går att skicka med sina valpköpare. Det skulle också vara 
bra med information till uppfödare med tips och saker som kan vara bra att tänka
på, exempelvis att fylla i blanketter tillsammans med sina valpköpare och själv se
till att dessa blir inskickade. I ett sådant utskick skulle det också kunna framgå 



vilka uppfödare som kan tänka sig att vara mentorer till mindre erfarna eller helt 
nya uppfödare.

Etik och sammanhållning bland uppfödare
Vi hade under mötet en lång diskussion om etik och sammanhållning bland 
uppfödare utifrån SKKs grundregler där det framgår att vi alla ska handla och 
uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess 
medlemsorganisationer och inte uttala sig nedsättande i tal eller skrift om en 
funktionär med uppdrag inom SKK. Vi pratade om att vi ska ta direkt kontakt med
den person vi funderar över istället för att skriva i sociala medier. Vi bör hålla 
ihop och stötta varandra istället för att vara elaka. Om vi funderar över hur 
någon tänker, ta kontakt och fråga! Vi kan också behöva tänka oss för hur vi 
uttrycker oss så att ingen behöver känna sig påhoppad. Under mötet kom vi fram
till att återuppta de lokala uppfödarmötena som ett led i att skapa bättre 
relationer. Vi sa också att mer regelbundna fysiska träffar i form av 
avelskonferenser är en väg att gå mot bättre samarbete. Klubben informerade 
att det planeras för en avelskonferens under hösten. Förslag på helg är 5-6 
oktober. Vi diskuterade lite vad vi önskar av en sådan helg och kom fram till att 
en viss del av den sannolikt behövs för att slutligt gå igenom uppdaterad RAS.

Ny logga
Vi pratade också lite om Eurasierklubbens logga. Det kom till förra årsmötet in en
motion om att ändra loggan. Närvarande på mötet tyckte att den logga vi har är 
bra, men det ska utredas om nuvarande logga går att bättra på så att den 
fungerar även vid större tryck och i högre upplösning.

Bitkullar
Då begreppet Welpen Beisserei har diskuterats nyligen på Facebook togs även 
denna fråga upp under dagen. Det handlar om regelrätta slagsmål i valplådan 
och som är mycket obehagligt att uppleva då valparna slåss på liv och död. Enligt
uppgift har man i Tyskland kommit fram till att detta är något som går i arv och 
där försöker man att inte dubbla anlaget vid parning. Trots att flera frågat runt 
bland uppfödare av andra raser verkar detta inte vara något som förekommer 
hos dem. Det positiva är dock att dessa valpar blir fullt ”normala” när de flyttat 
från valplådan till nya hem och kan fungera som vanligt med andra hundar.
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