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SYTS AVELSKONFERENS 2021
Den 27–28 februari höll vi en avelkonferens online via 
ZOOM, ett verktyg väldigt lämpligt för detta visade det sig. 
Eftersom möjligheten fanns för att dela in oss i grupper för 
diskussioner, gjordes det efter varje genomgående ämne, 
först ut var:

RAS: 
Genomgång av RAS samt de bitar som SKK påpekat dom 
tycker vi borde ta upp tillsammans med uppfödarna och 
hanhundsägarna.  

Frågeställningen till RAS var
• Hur är det med fruktsamheten i rasen, finns det problem med 

tex dräktigheter, kejsarsnitt, valpdödlighet
• Inavelsökningen har sänkts. Hur har importerade hundar 

hanterats i beräkningen. (hur borde det hanteras i 
beräkningen)

• Föreslår att införa ett högsta antal valpar/kullar per hane. 
Högsta rekommenderade gräns för inavelsökningen i enskild 
parning (tex 5 %)

 
Flera av grupperna var överens om att det inte finns 
så mycket uppgifter angående kejsarsnitt och flera av 
uppfödarna var överens om att yorkarna generellt valpar 
bra och rätt okomplicerat.
Om det är problem så är det ofta valp i felläge eller stora 
valpar som komplicerar förlossningen.
I många av grupperna tyckte de att det var konstigt om 
inte importerna räknas med i den totala populationen 
och inavelsberäkningen, något som några tog på sig att 
kontrollera.
Det som diskuterades också var att fortsätta hålla en låg 
inavelsgrad.
De flesta grupper var överens om att en begränsning 
angående en hanes totala inverkan på avelsbasen är viktig 
att införa, dels för att försöka ha så många avelshanar som 
möjligt i avel, men framför allt att minska matadoravel. Det 
som diskuterades var att begränsa maxantal valpar till 5 
% av totalt födda valpar under en 5 års period, under hela 
hanens liv, 2018 innebar det ca 70 avkommer.  

Uppfödare ska själv ta ansvar över om tiken klarar 5 kullar, 
beroende på antal valpar och tikens hälsa efter hennes 
tidigare kullar. Vi satte ingen lägre gräns då rasen har en 
kullstorlek i genomsnitt på ca 3,1 valpar.

SRD:  
Yorkshireterrier har hamnat på listan med följande delar 
som ska tas på stort allvar;
1. ANDNING: Andningsproblem till följd av trånga/hoptryckta /

kollapsade luftvägar.
2. TÄNDER, KÄKAR OCH TUNGA: Dålig käk- och tandstatus 

samt tung fel– förlamad tunga (en diskvalificerande anomali)
3. ÖVERDRIVEN DVÄRGVÄXT: Standarden anger följande ”vikt 

upp till 3,2 kg” Huvudet skall vara tämligen litet med plan 
skalle ”skallen får inte vara för framträdande eller rund” och 
”ögonen får inte vara framträdande”

4. PÄLS: Den långa pälsen får aldrig hindra rörelserna eller 
utvecklingen av bra muskelkondition. 

Frågeställningen till SRD var:
• Hur arbetar vi bort rasen från SRD listan?
• Vad blir extra viktigt i vår avel utifrån SRD?

Att pälsen är för lång var de flesta överens om att det inte 
är något problem, bara att hålla pälsen kortare så hunden 
inte har problem med den i rörelse.
Andningen var grupperna överens om att det problemet 
inte finns på de utställda Yorkarna
Överdriven dvärgväxt är ett felargument som de tyckte 
styrelsen ska arbeta vidare med att få korrekt, dvärgväxt 
tex kortare ben enligt en av deltagargrupperna.
Tänderna och käkarna är viktiga att hålla rena och se till att 
de får ut valptänderna i tid, förlamad tunga finns inte som 
diagnos så där anser vi att rasen fått fel stämpel.
Ha en sund avel och tänka på temperament. Vara 
uppmärksamma att följa rasstandarden i allt. 
Förslag att ha våg vid bedömning.
Vi var alla överens om att rasen inte hör hemma på listan. 
Anonyma enkäter till uppfödarna hur deras uppfödning ser
ser ut. Enkäter till domare med följdfrågor om rasen i deras 
tycke ska stå kvar på SRD listan.

 
Deltagarna på helgens konferens: 
Lucia Grimaldi, SYTS ordförande 
Johan Norgren, SvTeK ordförande (deltog lördag)
Annica Edström, SYTS vice ordförande 

Christel Eklöf, Amynatas
Helené & Celina Fridh, Bokellas 
Irina Gullstrand, Dancing Jewels 
Bernice Undén, Debonaire's 
Anita Skoglund, Footprints (deltog lördag förmiddag)
Monica Mlocinska, Glamour Paws 
Annica Ejheden, Hot Pots 
Susanne Klatzkow, Jaktlyans
Agnieszka Jansson, Leximus 
Marie Wöhrman, Midwifes
Eva Gullberg, Måntassens
Tiina Paasio, Paasios 
Kerstin Johansson & Emma Johansson Wiberg, Pearlrain
Eleonor Sjöndin, Seeyours 
Susanne & Eva Robertsson, Zue Doggy-Booms 
Elisabeth Turtle, hanhundsägare 
Monica Haraldsson, hanhundsägare
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RAS - SRD- PATELLA - PRA - AVELSDATA - AVELSHANE
Önskvärt vore att på Nordisk Kennel Union blankett, SRD-
rapport, där domaren kryssar i ja (ska vara kvar på SRD) 
borde det finnas en rad att förklara varför dom tycker att 
rasen ska vara kvar på listan och att svaret ska gälla de 
hundar som deltagit på utställningen samt förklara om det 
gäller andra yorkar i Sverige dom hänvisar till.
Allt för att rasklubben ska kunna se att problemen är i 
Sverige och tillsammans med uppfödarna avla bort dessa 
inom rasen. Speciellt när de utrycker att de vill ha den kvar 
beroende på vad de sett på rasen i andra länder.

PATELLA: 
Rasen har problem med patellaluxation och det är ett 
problem som enligt veterinärer har ökat. Rasklubbens 
avel har en stor utmaning att få uppfödare att göra 
patellaundersökning för att kunna se på avelsdata hur 
individernas status ser ut.

Frågeställningen var:
• Vad har vi för mål angående patella, hur kommer vi dit?
• Hur ställer vi oss till kombinationen okänd-patella medial 1     
• Hur får vi bort kombinationen okänd-okänd och okänd- UA 
• NÄR SKA DESSA KOMBINATIONER VARA BORTA?

Vi var överens om att vi vill ha så friska avkommor som 
möjligt och det genom att stegvis börja testa våra avelsdjur, 
som slutmål är att alla avelsdjur testas före de går i avel. 
Kombinationen okänd-okänd bör vara borta inom kort. 
Även att uppfödarna ska informera sina valpköpare att 
göra test på sina yorkar, för att rasen ska få så många 
individers resultat som möjligt införda på avelsdata. Testen 
ska göras tidigast vid 1,5 år (18 mån), helst senare.

PRA: 
Flera fall av PRA har framkommit genom ögonlysning 
på rasen, genom DNA på hund i Norge framkom det att 
det är PRA prcd som det rör sig om och att genom en 
kraftig insats i Norge så DNA testas ett stort antal Yorkar. 
Resultatet blev att många bärare framkom och några 
affekterade med dubbel PRA prcd gen.
I Sverige har flera uppfödare börjat testa sina avelsdjur 
och SYTS har en lista där vi gärna tar emot resultat på fler 
testade yorkar.

Frågeställningen var:
• Vad har i för mål?
• Varför ska vi testa?
• Hur ska vi testa? DNA-test, ögonlysning?
• Hur får vi fler uppfödare att testa sina avelsdjur?
• Hur långt ska Yorkshireterrier räknas som hereditärt fri? (2-3:e 

generation)

Grupperna kom fram till att vi ska rekommendera DNA test 
först och ögonlysa om hunden får problem med sin syn.
DNA är det säkraste att få fram om hunden har PRA prcd 
i generna inför avel. Om en individ är Bärare får man para 
med en FRI, men inte två Bärare. Affekterad (sjuk) ska  
INTE avlas på. 
Mål 1 att en förälder är testad Fri, mål 2 att båda ska vara 
testade. 
 

Det är ett vinnande koncept att uppmana uppfödare att 
testa sina avelsdjur även bra säljargument och för att vis att 
vi har friska hundar. Våga visa, våga testa! Tre generationer 
som SKK rekommenderar. 

AVELSDATA: 
Genomgång av aveldata gjordes och dess verktyg som tex 
provparning.

Frågeställningen var:
• Gör du en provparning när du planerar att para din tik?
• Om JA, varför?
• Om NEJ, varför?
• Hur kan detta verktyg hjälpa dig i din avel

Många gör provparning och påtalade vikten av att göra 
långtgående stamtavlor vid betänkt kombination för att 
se att inte några hinder framkommer som STOP eller 
VARNING och vad dom innebär.
Några påpekade att de som inte gör en provparning vet nog 
inte att den finns.

AVELSHANE:
Genomgång av avelshanen gjordes där det framgick vikten 
av att som hanhunds avelsrättsinnehavare/ägare ha koll på 
att allt är ok för att registrera mm för den, som man lånar 
ut sin hane till. Bra verktyg här är att göra en provparning 
även se vad som finns i den tilltänkta kombinationens 
linjer. Även vara uppmärksam på så att den andra parten 
inte är utesluten ur SKK.
Tänka på att båda parterna har lika stort ansvar för den 
gjorda parningen.

Det vi tillsammans kommit fram till under konferensen är 
att vi ska vara 

ÖPPNA och ÄRLIGA mot varandra  
i vårt avelsarbete för rasen.

Den sista gruppdiskussion var inte avelskommittén med 
på, då denna gällde att ge oss ris eller ros, av hela helgens 
uppbyggnad mm.
Vi fick massor av feedback på sådant vi kan bli bättre på, 
olika evenemang mm vilket vi är djupt tacksamma för och 
tar till oss. Och vår önskan är att klubben ska vara något för 
alla. 

Helgens material sammanställdes och förelästes av 
Eleonor Sjöndin, Helené Fridh och Susanne Robertsson
SYTS Avelskommitté

Konferensen avslutades med lotteri  
Bernice Undén, Irina Gullstrand 

och Monika Mlocinska vann varsitt 
exemplar av "SYTS Almanacka 2021" 

Styrelsen önskar Er alla ett  
STORT GRATTIS!


