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På dagordningen 
 
RAS uppföljning 
Kontakt l 
Diskussion fördes avseende kontakt/valphänvisningen.  
Kontakt valphänvisning, se över siffrorna för kontakt, vad gör vi för att förbättra 
kontakt/social säkerhet. 
Önskvärt är 3-4. på momentet kontakt. 
Uppdatera hemsidan med information till blivande valpköpare. Utnyttja möjligheterna 
att ge valpköpare information hur en dobermann ska vara mentalt och exteriört. 
Lättillgänglig och lättfattlig information skall läggas ut på hemsidan. 
Förslag 
En lista där avelsdjuren uppfyller RAS (utländsk hane skall uppfylla sitt lands krav) 
Kombinationen uppfyller kriterierna för RAS (rasspecifik avelsstrategi) skall utmärkas 
på hemsidan. 
Kombinationen uppfyller kriterierna för valpkullsinformation 
En lista för övriga där hundarna uppfyller valpkullsinformationen. 
Kontakt avser 1a, 1b, 1c där hunden måste ha minst 3 på samtliga dessa 3 moment. 
PDF- filernas utformning 
Information om spindeldiagram, hur/var man läser innanför linjen = mindre, utanför är 
mer. 
Facit vad avelshundar lämnat tidigare. 
 
 
 



 
Hälsa 
Uppfödaren kan skicka in all information avseende utförda hälsotester i samband 
med valphänvisning, dock skall alltid kopia på dokument som styrker kraven för 
valphänvisning skickas till ansvarig vid första tillfället tik eller hane erhåller 
hänvisning. 
 
Inavelstrend; 
Ser bra ut 
När det gäller utländska hanar stämmer inte alltid inavelsgraden.  
Pga. samma hund kan ha olika registreringsnummer. 
 
 
Valphänvisning 
 
Mötet enades om (kursiv stil)att ta till kommande medlems/uppfödarmöten 
För att erhålla valphänvisning skall följande vara uppfyllt. 
 
 
-Ej ge valphänvisning till kullar som har mer än 6, 25 % inavel. 
(Osäkra uppfödare kan ta kontakt med ARK för att få hjälp med uträkning av 
inavelsgraden) 
HD  (vi ser en markant Ökning av HD belastade hundar) 
-Minst 1 hund i kombinationen skall vara röntgad med A (grad 1). Den andra skall ha 
A eller B.  
PHTVL-PHPV 
-Avelsdjuren skall vara speglade och fria. (Ej krav på att ögonlysa valpar.) 
V Willebrandt  
- minst 1 hund i kombinationen skall testas och var fri   
En av avelsdjuren kan vara anlagsbärare. Avelsdjur efter två fria föräldrar behöver ej 
testas om resultat är registrerat hos SDK 
Blodprovstest kan skickas till Laboclin. 
Remiss för NA test finns på SKK´s hemsida, (gå till Funktionär sen länkar) 
Remiss från Laboclin att ta med till veterinären. 
Kolla ang svapptest vWW med SKK om detta är godkänt. 
 
Hjärtfel 
Avelshundar skall obduceras viktigt att påpeka på hemsidan, speciellt viktigt där 
hanar dör vid tidig ålder.  
På omplaceringar lägga till en rad med information om hunden som skall omplaceras. 
 
 
I övrigt diskuterades att; 
Bjuda in Håkan Casström till nästa möte 
Skriva i tidningen om HD. 
Beslöt ordna ytterligare möte under året. 
 
 
Vid anteckningarna 
Lisa Druse 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


