
 
 

Aktivitetsplan 

 

Kommitté: Avel 

Kommittémedlemmar: Mikael Tranberg, Pernilla Jansson, Jenny Häggström och Charlott Jonsson 

Senast uppdaterad: 2021-09-21 

 

Vad Ansvarig När 

   

Ordna Avelsträff 2021 – höst Charlott Tors 18 november: 
Agenda nya länslistan, 
DNA tester, 
handboken, avel- och 
uppfödarkonferens 
 

Avelsrådgivning  Avelskommittén Löpande 

Månadsenkät Charlott Löpande 
 
 

Valp-annonser Charlott (frågar 
kommittén vid 
tveksamheter) 

Löpande 

Avelsdiplom för tikar, uppdatera beräkning i 
dreverdata, kontakta Charlotta L   

Charlott Propositionen gick 

igenom så uppdatering 

behövs. 

Årets uppfödare uträkning Charlott Ta upp ifall dreverdata 

kan räkna ut 

automatiskt. Ska det 

vara kvar, vi har sett 

att det pratas om att 

ta bort priset? 

Lungödemslistan, status Alla Listor finns, men helst 
ska hundägare och 
uppfödare kontaktas 
innan publicering. 

   

Ta fram utbildningsmaterial  Charlott, Jenny, 
Pernilla 

Första version för 

granskning till 

avelskonferens. 

Uppdelning av kapitel 

månad för månad. 



 
 

   

   

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

Charlott Klar för året, men 

funktion på hemsidan 

behövs. 

Avelskommitten utbildar sig i genetik Mikael, Pernilla, 
Jenny 

Jenny går den hösten. 

Var och en anmäler sig 

själv, kvitto för utlägg 

till Lena. 

Få avelsråden att börja jobba med uppföljning 
av lungödem 

Pernilla 
sammankallande 

Finns några avelsråd 

som anmält intresse, 

starta upp grupp efter 

stämman. Kör igång 

under september 

Lungödemsforskningsprojektet Mikael, Charlott På senaste mötet med 
SLU kom man fram till 
att det som är rimligt 
att hinna med det 
kommande halvåret är 
att samla in data från 
jagande hund med 
pejl, samt begära 
anslag ur en 
forskningsfond. 
Projektet koordineras 
från Finland av Sanna 
Viitanen, Helsingfors 
Universitet. Charlott 
hör av sig till Sanna 
och hör hur det går. 

Rensa en gång om året alla hanar som är 
äldre än 9 år eller äldre, förslagsvis under 
februari. 

Alla Nästa gång 2022. 

DNA prov, hur sprida att möjligheten finns i 
Finland 

Charlott Kontakt skapad med 
ett labb svenskt 
myDNAvet. Prov för 
långhår / fluffy test 
samt leverfärg går att 
få till drever. 20% 
rabatt till uppfödare. 
Gå ut med text på 
hemsida plus sociala 
medier. Beskriv i 
handbok. Skapa listor 



 
 

med rapporterade 
DNA prov och bygg en 
databas. 

Färdigställa dreverdata för avelsrådgivning 
-rödljus 
-SDKs egna anteckningar, såsom kroksvans, 
långhår, DNA-prov etc 
-länslista 
-inavelsgrad 
-länkar 
-generera lungödemslistor från dreverdata 
-generera observandum listor från 
dreverdata 
-skapa avelsdiplomlista med datum 
markering 
 

Charlott Gå igenom vilka 
funktioner som ska 
läggas till för att få 
dreverdata komplett 
för avelsrådgivning. 
Priorteringslista 
skickad till 
mediakommitten. 

Utbilda oss i uträkning av avelsdiplom hanar Charlott Be Kjell Andersson 
hålla en information 
för avelskommitten. 
Kvarstår 

Ersätta länslistan Charlott Skicka ut till avelsråd 
och lägg ut info på 
hemsida. 

Sporrar orsakar onödigt lidande PAUSAD 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. 
Beslut i kommitten att 
vi inte jobbar vidare 
med detta just nu, 
pausad. 

Garantibevis för drevervalp Alla Vad göra med 
förslaget? Skicka ut till 
centralstyrelsen och ta 
upp på nästa CS-möte. 

Uppföljning av juniorhane med felaktig 
benställning 

Alla Hur följa upp? 
Diskutera på nästa 
möte. 

 

 


