
 
Minnesanteckningar från telefonmöte i Avelskommittén i Specialklubben för Shih Tzu. 

Möte nr 5 – 25 september 2019 

 
Närvarande: Kathleen Berggren, Linda Lindquist och Annalena Andersson.  

Anmält förhinder: Carina Bomberg 

 

Vi måste se över våra rutiner så att bl a våra minnesanteckningar kommer ut på hemsidan.  

När dessa är skrivna, och godkända, ska dom till sekreteraren och sedan ut på hemsidan så 

att medlemmarna kan följa vårt arbete. 

 

Vi har fått till oss att det kunde vara bra om vi hade någon form av uppfödarträff för att 

stämma av hur uppfödarna ser på det som händer med bland annat 

• Avelsförbud i Holland 

• Trubbnosuppror bland veterinärer mm 

 

I nuläget har vi inte resurser att ha en avels- och uppfödarkonferens då vi 2021 ska ha en 

stor domarkonferens, men vi kan undersöka möjligheten att eventuellt samla uppfödarna 

vid något tillfälle – ihop med något annat – och diskutera detta. 

Vi lägger ut en förfrågan till våra uppfödare i Bulletinen, och på hemsidan, för att se om 

intresse finns? 

 

Vi startar igång med vägning och mätning på våra specialer nästa år. Detta blir ett bra 

verktyg inför vår kommande domarkonferens. Då får vi ”svart på vitt” både vikt och storlek 

på våra hundar och vi hoppas att våra utställare är vänligt inställda till detta. 

Vi kommer att skriva i kommande Bulletin och förklara varför vi gör detta. 

Vi kommer att behöva köpa in en digitalvåg och en mätsticka för detta ändamål. 

Vi ska ta fram listor som detta dokumenteras på. 

 

Vi bestämde på vårt förra möte att vi skulle skriva till SKK angående att ”veterinärkliniker ska 

registrera hundar med sitt registreringsnummer för att det ska gå att urskilja en rashund från 

en blandrashund när det gäller bl a statistik”.  Denna skrivelse skickar vi inte eftersom Västra 

Kennelklubben har lagt en motion till KF i samma ärende. 

 

Vi har fått mejl från en medlem, som vi besvarar. 

 

Vi diskuterade även vad vi tycker är viktigt inför kommande domarkonferens och bl a att visa 

hund i ”löst” koppel samt att inte springa med hunden i ringen är två saker som är av stor 

betydelse. 

 

Nästa möte planeras till den 16 oktober. 

 

Vid tangenterna 

Kathleen 


