
Minnesanteckningar från telefonmöte i Avelskommittén i Specialklubben för Shih Tzu  

Möte nr 4 den 19 augusti 2019 

Medverkande: Kathleen Berggren, Linda Lindqvist, Annalena Andersson, Carina Bomberg 

Sekreterare för dagen: Carina 

 

Hemsidan: Vi har gett Linda förslag på uppdateringar till hemsidan plus material som skall läggas in. 

Hanhundslistan: Är uppdaterad och skall läggas ut på hemsidan. 

Försäkringsarbetet: Fortsatt under arbete, men en sak har kommit till oss att vissa blandraser med 

shih tzu också registreras som renrasig. Det gör det svårt att egentligen ta fram rätt data för rasen. 

Därför har vi kommit fram till att lägga fram ett förslag till försäkringsbolagen/SKK för att säkerställa 

felmarginalen i statistiken. Inbjudan till andra rasklubbar kommer att skickas när underlaget är 

färdigställt. 

Vägning/Mätning: Kontakt med SKK gjordes i frågan och där framkom att vi får skicka in en ansökan 

till dem som sedan skall godkännas för att sen gälla under den period vi satt ska gälla på alla officiella 

utställningar. Vägning är däremot svårare då vi måste föra det inofficiellt och för att få det att 

fungera så måste det vara samma våg som används. Något vi får titta närmare på, men underlaget 

hade varit bra att ha inför nästa domarkonferens. Kathleen tar upp frågan med styrelsen. 

World Conference for Shih Tzu i England: Annalena var plats och rapporterade till oss om vad som 

tagits upp. Mer information om den kommer att presenteras i Bulletinen. 

Sociala Medier: I veckan som varit har vi fått till oss att SKK informerat 4 raser om att det inte är 

försvarbart att avla på dessa raser med mycket kort trubbnos. En uppfödare tillika domare gjorde ett 

upprop för att uppmärksamma alla som har trubbnosar att även om de kan bli drabbade då deras 
utskick inte preciserade vilka raser det skulle omfatta, utan det kan komma att gälla samtliga 

trubbnosiga då det är utifrån ett beslut från regeringen. 

§11 Det är förbjudet att utföra avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för 

föräldradjuren eller avkomman. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

1. Föreskrifter om förbudet enligt första stycket, och 
  

2. Föreskrifter om villkor för eller förbud mot avel som kan påverka djurens naturliga beteende, normala 
kroppsfunktioner eller förmåga att naturligt föra fram sin avkomma. 
SKK har nu kommit med ett förtydligande 

24§ Djur får inte användas i avel om parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar 

risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman. 

Därför måste vi nu jobba vidare för att sprida information och jobba hårt med att inte försätta oss i 

den sits som Holland har hamnat i. Där har de förbjudit all avel på många raser bla shih tzu. 

AK ska jobba vidare med frågan. 

  



Övriga frågor: 

  

1. En förfrågan från Richard Paquette har inkommit om vi är intresserade utav ett seminarium i 
samband med utställningen i Borås 2020, dit han är inbjuden att döma. Kathleen tar frågan till 
styrelsen. 
  

2. AK har fått till sig ang. framsidan på klubbens hemsida. Klubben och dess styrelse ska vara opartiska 
inför alla i klubben och därför är det opassande att lägga upp något som enbart visar en 
uppfödare/utställares utställningsresultat då ingen annan har fått samma uppmärksamhet vid stora 
vinster t ex världsutställning eller dyl. 
  

  

  

  

  

Nästa möte prel. 17 september 

 


