
Uppfödarträffen i Vårgårda 
 
SYTS hade sin andra uppfödaträff för året i det regniga Vårgårda dagen efter vår utställning, 
den 26 oktober. Det kom i allt 22 stycken uppfödare/hanhundsägare, det var trevligt att se så 
många komma till denna träff. 
  
Till träffen kom också uppfödare från Island och Norge, vilket var trevligt att vi får lite 
globalt tänk när det gäller vår ras. 

Vi hade ett grupparbete som gällde vårt RAS – (rasspecifika avelsstrategier).  
SYTS fick in information vad alla tyckte och tänkte, en del av detta kommer vi att använda i 
vårt RAS som skall revideras 2016. 

Det kom upp många frågor och förslag på kommande uppfödarträffar bland annat fick vi 
förslag om att lägga träffar över en helg ibland, med olika föreläsare, som tex. rasstandard, 
anatomi, BPH (Beteende och Personlighetsutveckling Hund) och valpningar. 
 
Det pratades om anomali (anomali - är en avvikelse från det normala) och om rapportering till 
SYTS avelsråd. 
 
Vi hoppas få se er nästa år igen, kanske en helg, hör av er till avelsrådet Mona-Lisa, då vi kan 
planera in detta nästa år om det finns efterfrågan på en sådan träff. 
 
Anita och Mona-Lisa tackar för att ni alla kom till träffen. 
  
Mona-Lisa Dahlstedt 
Avelsråd SYTS 
avelsrad@gmail.com 
0723-192339 
 
Deltagare 26 oktober: 
Helene Fridh, Lilian Lindberg, Birgitta Wiklund, Henny Lidal ( Norge ) Jill Fylking, Bernice Undén, Marianne 
Lekrans, Anki Schweitz, Marianne Davidsson, Charlotta Jacobsson, Lisbeth  
Vanhanen, Inger Liveland, Hanne Nielsen, Anna Jansson, Madeleine Sidestål, Eva Gullberg, Tuire Paasio, 
Mona-Lisa Dahlstedt, Anita Skoglund, Birgitta Didriksson, Zabina Nelson, Sigrud Greta Einarsdottir (Island).  
 
 
 
 
 
 
På träffen i Stocholm i april i år deltog följande personer: 
Jill Fylking, Joy Fylking, Anna Jansson, Esbjörn Gewert, Marthe Norström, Susanne Robertsson, Ellinore 
Jansson, Emelie Jansson, Inger Wallenius, Jenny Hamlin, Eva Gullberg, Inger Liveland, Zaid Liveland, Lisbeth 
Vanhanen, Markko Vanhanen, Lars Larsson, Anna Nilsson, Majvor Julin, Anki Schweitz, Anita Skoglund, Inger 
Hedlund, Evelina Olsson, Carina Olsson, Katrin Karlsson, Mona-Lisa Dahlstedt. 
 
 

mailto:avelsrad@gmail.com

	Vi hade ett grupparbete som gällde vårt RAS – (rasspecifika avelsstrategier).  SYTS fick in information vad alla tyckte och tänkte, en del av detta kommer vi att använda i vårt RAS som skall revideras 2016.

