
 
 

 

Aktivitetsplan 
 

Kommitté: Avel 
Kommittémedlemmar: Mikael Tranberg, Jonas Kriström, Stefan Persson och Charlott Jonsson 
Senast uppdaterad: 2020-12-15 

 

Vad Ansvarig När 
   
Ordna Avelsträff 2020 Charlott Klart 
Avelsrådgivning  Jonas Löpande 
Hänvisningsfunktion, stort tryck på valpar Charlott Skriv text på SDKs 

hemsida att det är stort 
tryck på drevervalpar, 
uppmana uppfödare att 
lägga ut att valpar 
väntas på SDK. 

Göra en enkät undersökning för 
informationsinsamling runt defekter och 
sjukdomar. 

Charlott Sammanfattas och 
läggas in i årsboken. 

Undersöka möjligheten för att ta fram ett 
dokument/manual för uträkning av 
avelsdiplom på tikar och hanar.   

Mikael Avsätt ett speciellt möte 
för detta. Torsdag 17 
december kl 19:00. 

Årets uppfödare uträkning Alla Nytt förslag finns, upp 
på nästa CS. 

Lungödemslistan, status Alla Listor finns, men helst 
ska så många hundägare 
och uppfödare 
kontaktas innan 
publicering som möjligt. 
Lägg till finska hundar. 

Undersöka och ta fram förslag på vilka villkor 
(regler) en kvalitetsmärkning av kennlar 
skulle kunna innehålla. Uppfödarcertfiering. 

Stefan/Jonas Utkast finns, nästa steg 
är att ta fram 
tillvägagångsätt för hur 
uppfödaren ska ansöka 
om certifieringen. 

Undersöka möjligheten att samarbeta med 
veterinärerna/försäkringsbolagen för att 
skapa en så rättvis bild som möjligt gällande 
sjukdomar/defekter. 
 

Stefan/Mikael Veterinärförbundet 
hänvisar till att förfrågan 
måste komma från SKK, 
vi har sökt SKK (Helena 
Skarp) i frågan.  



 
 

 

Ta fram utbildningsmaterial  Charlott Ta fram i samband med 
introduktion av 
DreverData, lägg till om 
SKK avelsdata, 
hunddata, RAS, 
sjukdomar. 
 

   
Parning med misstänkt RD fall Charlott Anmälan till 

disciplinnämnden gjord 
enligt rekommendation 
från SKK. 

Överlämning Kjell och Anders arbete Charlott / alla Pågående, men delvis 
klart. 

Sporrar orsakar onödigt lidande Vilande Författa skrivelse till SKK 
och fråga om lättnad i 
djurskyddet för att 
tillåta borttagning hos 
veterinär av sporrar när 
de orsakar lidande för 
arbetande hundar. 
Vilande. Svårt att få 
lättnad i djurskyddet. 

Skapa(?) valpannons-process tillsammans 
med mediakommittén.  

Charlott Process finns, under 
uppföljning. Just nu 
inget arbete. 

   
Hanhundsannonserna Stefan Ej påbörjat än. 
Genomlysning av senaste 5 årens lungödem, 
tabeller etc. 

 Pausad. 

Lägga ut information om att utländska 
resultat som ska tillgodoräknas i avel måste 
anmälas av hundägaren själv. 

Charlott Lyft frågan med media- 
och jakt-
&utställningskommitten. 

Avelskommitten utbildar sig i genetik Charlott Klart 
Få avelsråden att börja jobba med 
uppföljning av lungödem 

Charlott Utbildning under hösten 
i samband med 
telefonkonferens. 

   
Träff ute i landet, mitten av januari. Alla Covid-19? 
RAS Alla Hur ser processen ut 

kring uppdatering av 
RAS? Fråga på nästa CS. 

Lyfta frågan om veterinärintyg ska bifogas till 
lungödemskort. 

Alla Lyft i nästa CS. 


