SACK:s medlems & uppfödarträff
Kungsör 12-13/11 2016
Redovisning av grupparbete
Redovisningen innehåller de frågeställningar som inkommit till SACK innan mötet och
det deltagarna gemensamt beslutade efter både gruppdiskussioner och slutligen
gemensamma diskussioner.

Inkomna frågor
Klubbfrågor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hur går det för klubben?
Vart vill vi (medlemmarna) med klubben? Hur når vi dit?
Vad vill medlemmarna att klubben ska hålla på med?
Hur öka medlemsantalet?
Hur aktivera & stimulera medlemmarna?
Fortsatt deltagande med monter vid mässor, SM etc?
Vill vi (medlemmarna) engagera oss?

1: Det går bra för klubben, ekonomin är stadig och god samt så är medlemstalet
ganska konstant kring 100 personer. Självklart är önskemålet att vi ska bli fler
medlemmar, men vi får se med tillförsikt på framtiden då många andra ras och
lokalklubbar tappar medlemmar, samt har försämrad ekonomi. Denna medlems &
uppfödarträff betalades av SACK just för att kunna ge tillbaka en del till
medlemmarna.
2, 3, 4: Skapa regionala kontaktombud som är klubbens förlängda arm emot
befintliga, nya & blivande medlemmar. Tidigare fanns valphänvisare som man kunde
kontakta & som kunde svara på lite allmänna frågor. De lokala kontaktombuden kan
se till så att personer intresserade av rasen kommer i kontakt med rätt personer. Det
ska inte vara områden som har egen ekonomi!
De lokala kontaktombuden kan anordna eller vara behjälpliga med att anordna lokala
träffar för personer med rasen. Det måste vara ett minimiantal deltagare och SACK
kan hjälpa till med att ex. subventionera fika och eller lokalhyra.
5: Anordna organiserade träningsträffar inom ex.vis Bruks, lydnad, m.m. Försöka
hjälpas åt så att fler ACD kan tävla i de högre klasserna.
6: Ja, att deltaga med monter på mässor, SM etc är ett bra sätt att visa upp klubben
och rasen. Kan bli enklare att anordna på olika platser när det satt sig med de
regionala kontaktombuden.

7: De personer som var på träffen känns engagerade, flera av de personerna som
var på träffen har tagit på sig att vara lokala kontaktombud, just för att fler personer
som har rasen men inte är med i SACK ännu och för de som ämnar att skaffa rasen i
framtiden.
Vi kan få ett större upptagningsområde i hela landet. Att visa på rasen vid olika lokala
träffar kan ge fler medlemmar som så småningom kanske vill/kan engagera sig i
klubben. Klubben kan förhoppningsvis vid dessa träffar, troligen kunna stå för lite
bidrag i form av fikapengar eller lokalhyra(dock ej dyra träningshallar).
Lokala kontaktombud:
Södermanland – Beatrice Semmelhack
Västmanland – Yvonne Nilsson
Västra – Catta Englund
Halland – Ann-Louise Johansson
Uppland – Sandra Larsson
Närke – Towa Lindberg
Skåne – Dennis Söderqvist

Vi vill gärna ha fler i de distrikt vi saknar!

Hälsa
De diskussioner som togs upp innan de inkomna frågorna, handlade till en stor del
om den ryggproblematik som vi nu under några år, setts kommande i rasen.
Problem: Spondylos, DISH & L7S1.
Hur ska vi gå vidare med detta?
Avelshundar kanske bör gå i avel tidigast när de är tre år gamla?
Klubben vill samla in röntgenplåtar på de hundar som ryggröntgas och skicka
bilderna till Schweiz där de har forskning på området. Lathundsansvarig kommer att
få in röntgenplåtar med registeringsnummer(för klubbens registering) och skickar
sedan röntgenplåtarna med eller utan registeringnummer till Schweiz. Om
ägaren/uppfödaren av hunden inte vill ha reg.nr när det skickas till Schweiz, så
blurras reg.nr och blir anonymt.
Klubbens önskade rekommendationer:
- Hundar som ska gå i avel ska röntgas i rygg innan parning! (tidigast vid två års
ålder).

- Önskvärt är att avelshundar är vallanlagstestade (det inoff.testet som finns hos ett
fåtal utbildade bedömare). OBS ej H.I.T!! H.I.T är en officiell titel i USA och får ej
användas för våra vallanlagstest!

Hälsofrågor
1. Hur ska vi arbeta för att Acd ska bli en frisk ras i fortsättningen?
2. Hälsotester – vad är viktiga/vettiga? Behöver alla hundar testas för allt? (det
kanske inte får bli VM i testande bara för att det ska testas – relevans?)
3. Ska all statistik redovisas på hemsidan? (uppfödares resultat, hd, ed, mh,
hörsel m.m, detta för att visa på de uppfödare som testar sina hundar & ev.
sätta lite press på de uppfödare som inte visar nåt större intresse av att göra
det?)
4. Ska det kanske delas ut diplom till avelsdjur & uppfödare för röntgen & MH?
5. PLL – problem i rasen? Ska det göras något/görs något?
6. Ska det skickas ut en hälsoenkät till alla med Acd? Utskick med post, mail
eller på hemsidan?
7. Ryggproblematik

1: Vara öppna med de problem som kommer fram/som finns. Försöka att få
uppfödare att följa rasklubbens rekommendationer beträffande hälsa och mentalitet.
T.ex inte avla på hundar som har kvarstående rädslor ex.vis 4:a och 5:a på
kvarstående rädsla vid MH. Resultat ska visas på SACK-sidan.(se under punkt 3!)
2: Klubbens önskemål/rekommendationer/krav??(för att få stå med som uppfödare
kanske?). Hd, Ed, Ögon, Ryggröntgen(för avel), Hörsel(avelsdjur o kullar), DNAtypning – frivilligt för kullar.
3: Uppfödare ska ge sitt tillåtande för fullständigt resultat för hemsidan. Uppfödare
som godkänt detta, får en * (asterisk) vid sitt namn och förklaringen vad * betyder ska
stå vid uppfödarsidan, dvs att uppfödaren följer rasklubbens rekommendationer och
godkänt att resultat(även t.ex hörsel, vallprov etc) visas.
En liten garanti för de valpspekulanter som går in på hemsidan för att få mer info om
uppfödare. Uppfödare som ej vill att fullständiga resultat visas får ingen *.
4: Nej inga diplom, frågan blev vad det ska fylla för funktion? Detta kan tas med i
statistik och omnämnas/skrivas vid årsmötesrapporteringen så att även den
fakta/statistiken kommer ut.
5: Frågeställningen togs upp. En hund som är testad B och ska användas i avel, så
är klubbens rekommendationer att den hunden den ska paras med också är testad
eller ska testas. Detta är dock frivillig. Sjukdomen är inte utbredd i rasen
överhuvudtaget och hittills till dags dato, finns inga kända fall i landet även om
hundarna inte är testade för det.
6: Hälsoenkät ska skickas ut till hundägare (där vi får tillgång till namn/adress även
om de ej är medlemmar i SACK) när hundar nått 3, 6 och 9 års ålder. Att skicka ut

hälsoenkäter för hundar som är yngre än 3 år ansåg gruppen inte fylla någon större
funktion. Från 3 års ålder kan man få ut mer av enkäten. Enkäterna ska skickas ut
per post och med svarskuvert, då svarsfrekvensen troligen blir mycket större.
Alternativt är via mail. Svaren kommer att gå till Lathundsansvarig för
sammanställning. Hälsoenkätens utformande är inte bestämt, då det finns flera bra
på nätet och SBK utformar en ny enkät i dagsläget.

Klubbens önskade rekommendationer:
- Hundar som ska gå i avel ska röntgas i rygg innan parning! (tidigast vid två års
ålder).
- Önskvärt är att avelshundar är vallanlagstestade (det inoff.testet som finns hos ett
fåtal utbildade bedömare).
OBS H.I.T!! H.I.T är en officiell titel i USA och får ej användas för våra
vallanlagstest!

Uppfödarfrågor
1. Var ligger uppfödarfokus? Brukbarhet – utställning?
2. Vad är målet med uppfödningen? Uppfödning för egen skull/egen framgång
eller för att förvalta rasen? Annat?
3. Hur ska uppfödare bli mer intresserade av att röntga, mh-beskriva samt
arbetsmeritera sina avelsdjur & dess avkommor?
4. Finns det tankar att rasen bör förändras för att passa alla?
5. Hur ser/motiverar uppfödare aveln på hundar som vid MH har 1:or på
hantering och/eller vissa kvarstående rädslor på ex. överraskning och/eller ljud
och/eller 5:a på skott?
6. Till vem säljer man/vill sälja valpar?
1: Uppfödarfokus bör ligga på att förvalta rasen. Önskemål om att skapa en
önskeprofil på MH. Om möjligt även vallanlagsprov även på nöt.
2: Arbetsegenskaperna måste förvaltas! Hälsa, (exteriör & mentalitet) går före
blodslinjer, alla hundar som importeras ska inte gå i avel till vilket pris som helst.
3: Uppfödare måste vara mer intresserade av att anordna MH för sina kullar, klubben
kan vara behjälplig att visa hur uppfödare kan anordna MH. (Visa på hemsidan,
beskrivning på tillvägagångssätt, länkhjälp).
Uppfödare får skicka in till SACK om nya valpköpare – SACK skickar ut info om
röntgen, MH, SACK-info, ett t.ex ”Grattis till in valp….” med ovanstående info.
Gratis medlemskap för nya valpköpare? (OBS, delmedlemsskap)

4: Nej, det är inte en ras för alla, den passar inte för alla personer. Se punkt 2, dvs
det är en hund som måste få arbeta.
5: Frågor som kom upp kring detta: Kan det finnas förmildrande omständigheter?
Kan vissa saker vara förarpåverkade? Hur ser resten av MH:t ut?
Vi vill ej ha avel på hundar med kvarstående rädslor, just pga. av den stora
nedärvbarheten vid rädslor!
6: Hundarna bör säljas till aktiva hem, en köpare som har bra kommunikation med
sin uppfödare och som ser till att röntga, göra mh etc med sin hund. Bör helst vara
personer som har tidigare hunderfarenhet!

Övriga frågor
1. Hur ska vi få fler Acd som tävlar i de högre klasserna i bruksprov & IPO?
(förutsatt att vi vill att rasen ska vara representerad där?
2. Kan det vara så att många Acd-ägare inte har erfarenhet av att tävla i de
högre klasserna & behöver hjälp att nå dit?

1: Organiserade träningsträffar (se under Klubbfrågorna) och skapa Lokalområden
där man lägger upp bruksträning och visar/hjälps åt hur bruksarbete fungerar.
2: Många har inte erfarenhet av att köra bruks eller kontakter hur man kör igång olika
typer av träning. Se ovan med org.träningsträffar och ev. läger inriktade på olika
områden, bruks, lydnad m.m. Vi får hjälpas åt om intresse finns!!

Övriga ämnen:
MH
Kullars MH, HD, ED, går det att lägga till en kolumn med hur stor procent av kullen
som ingår i statistiken, samt förtydliga vad tabellen innebär? (Rena fakta. En hel del
hundar är ju även exporterade och kommer inte med)
Bra med subventionerat MH tyckte gruppen på träffen! Önskemål att detta ska
fortsätta.
Utställning
Hantering av hundar. Hundar som t.ex. gör utfall mot domare, ska hunden verkligen
premieras ändå?
Måste alltid för stora hundar premieras före de mindre? En rasstandard är ju en
rasstandard. Domare bör förhålla sig till detta, bör tas upp och skickas till ansvariga
inom SBK/SKK:

Uppfödare
Krav på uppfödare, redovisa BAER-tester.
Avelsdjur, bör om möjligt vara äldre vid första kull, tik 2-3 år, hane 3-4 år.
Önskvärt med uppföljning av kull innan fortsatt avel.
OBS, utvärdering/uppföljning för att se om man tänkt rätt inför nästa kull. Behöver
man tänka om i valet av hane? Handlar inte bara om att se det negativa och slå ut
tiken. Se och lär!
- Hälsa
- MH
- Max antal kullar(inte de 5 som finns idag utan färre?)? Antal valpar? Vad kan
vara vettigt?
- Objektiv bedömning av avelsdjur, ta hjälp av andra uppfödare.
- Var rädd om rasen, sätt rasen före eget EGO!!
Uppmuntran, uppfödare som får stor procent antal till röntgen & MH?!
Index, kanske inte för vår ras ännu men tänk i indextankar.
Se på kullsyskon!
MT, Leif Hjälm gick igenom det MT som inte godkändes av SKK men som kommer
att köras parallellt med det nuvarande MT.

Närvarande vid träffen:
Towa Lindberg, Josefine Haag, Monica Nyström, Yvonne Nilsson, Elin
Spangenberg, Lotta Andersson, Sandra Larsson, Sonja Broberg, Susanne
Blomqvist, Ann-Louise Johansson, Beatrice Semmelhack, Elisabeth
Thorstensson

