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Deltagarna på dagens konferens: 
Susanne Robertsson, ZUE DOGGY-BOOMS
Lucia Grimaldi, NORDICBRIGHT
Helené Frid, BOKELLAS 
Irina Gullstrand, DANCING JEWELS  
Tuire Tina Paasio, PAASIOS 
Monica Haraldsson, hanhundsägare 
Susanne Klatzkow, JAKTLYANS 
Monika Mlocinska, GLAMOUR PAWS 
Annica Ejheden, HOT POTS 
Agnieszka Jansson, LEXIMUS 
Helena Nyholm, hanhundsägare 
Eleonor Sjöndin, SEEYOURS 
Nina Grasmo, SWEET CHANEL’S  
Ingrid Östvold, BELOVED YORKS 
Jaana Latvala-Nyman, JAMILANY’S 
Madelene Sidestål, SIDESVANS 

SYTS AVELSKONFERENS 7 nov 2021 - RAS
I vårt gemensamma arbete för rasen tillbringande vi vår 
söndag tillsammans via ZOOM. 
Ordförande Lucia Grimaldi höll dagens program rullande 
och föreläsare var Helené Fridh och Susanne Robertsson i 
dagens ämne RAS.
Vi var ett glatt gäng som sprutade ut idéer om hur vi 
gemensamt arbetar framåt för en hälsosam och rastypisk 
yorkshireterrier.
Dagen till ära pratade vi även om hur rasklubbarna 
tillsammans kan arbeta över gränserna för rasen, vilket är 
ett stort välkomnande då vi alla arbetar för vår underbara 
Yorkshireterrier.

Här följer en sammanställning under dagens punkters: 

RAS – Population/Avelsstruktur 
Antalet registrerade yorkshireterrier sjunker år efter år, 
2010 totalt 539 st och 2020 totalt 232 st.

Genomgång av föräldradjurens ålder vid första valpkull 
konstaterades att många yorkar är under 18-månader. Tik 
som valpat vid ålder under 18 månader, bryter mot svensk 
lag. 
Här var deltagarna eniga om att både tik och hane ej ska 
paras i för ung ålder (18 mån) utan hellre vänta längre så 
individen är mogen både fysiskt och mentalt. 

Dagens deltagare var alla eniga om 
• att importerade hundar ska räknas med i beräkningen 

vid uträknande av inavelsökningen.
• att rasklubben ska ha ett maxantal valpar per hane 

till 5 % under sin livstid, (2020 innebär det ca 66 
avkommor)

• att uppfödaren ska själv ta ansvar över om tiken 
klarar 5 kullar, beroende på antal valpar och tikens 
hälsa efter hennes tidigare kullar. Det sattes ingen 
gräns på maxantal valpar, då rasen har en kullstorlek i 
genomsnitt på ca 3,1 valpar (2020).

• att behålla 2,5 % under mål – inavelsökning.

RAS – Hälsa
Genomgång av statistik över 
Patelladiagnos av de som är registrerade på SKK Avelsdata 
har ca 50 % patellagrad 1-3. 
Föräldradjurens diagnos vid parningstillfället, är 
fortfarande allt för många, okänt-okänt.
57 kullar av totalt 72 st 2020 och 38 kullar av totalt 57 st 
sep/okt 2021.

prcd-PRA över totalt inkomna DNA resultat till 
SYTS register är 49 st Fri, 3 st Bärare av gen och 0 st 
Sjukdomsbärare. Hereditärt Fri har totalt 46 st inkommit. 

Kortsiktigt mål beslöts att minst en förälders 
hälsoundersökningar, registrerad Patella UA och DNA prcd-
PRA FRI, uppfylls i varje kull som föds efter 1 augusti 2022.

Önskemål från deltagarna är att genomföra en hälsoenkät, 
för att få in mer information om rasens hälsa. 

RAS – Mentalitet
Yorkshireterriern ska enligt standarden vara en alert och 
intelligent dvärgterrier, livlig med ett stabilt sinnelag. 

Diskuterades att det är viktigt vid avel att individen har 
god mentalitet och att aldrig para individ som är aggressiv, 
skygg eller nervös, då detta går vidare i avkomman.

BPH
Antal yorkshireterrier som har startat är 43 st och 
genomfört 39 st av 3598 st födda under 2010 – sep/okt 
2021. 

Deltagarna var alla överens om att fler bör starta så rasen 
kommer upp till 200 startade och får en 200-analys. 
För att uppnå det ska fler ägare uppmuntras att starta även 
om deras york endast är en sällskapshund. Vart man kan 
anmäla till BPH ska läggas ut på SYTS hemsida (under BPH) 
för att alla ska ha lättare att hitta vart man kan anmäla och 
delta i Sverige.



15

YORKSHIRETERRIERN | Nr 4  2021

Nya regler för BPH-Uppfödardiplom 5 – 10 stycken av din 
egen uppfödning ska ha deltagit. 
Står mer utförligt på sidan Avelskommittén informerar.

Togs även upp nackdelen med pandemin, att dagens hundar 
tappar mycket av den sociala biten, då de ej får träffa andra 
hundar och personer pga restriktionerna.

RAS – Exteriört
Diskuterades hur viktigt det är att läsa igenom 
rasstandarden, och ta som vana att göra det då och då.  

Att tänka på vid val av avelsdjur att de följer rasstandarden.

Öronen skall vara små, V-formade, burna upprättstående, 
och täckta med kort hår. De får inte vara för brett ansatta. 
Öronen skall ha mycket djup, mättad tanfärg.

Var extra uppmärksam på att öronen ska vara 
upprättstående, ej avla på hängöron.

Okuperad svans: Svansen skall vara så rak som möjligt och av 
sådan längd att helhetsintrycket blir   
välbalanserat. Den skall vara rikligt bepälsad. Pälsfärgen 
skall vara mörkare blå än på resten av     
kroppen, speciellt på svansspetsen. Svansen skall bäras något 
högre än rygglinjen.
               Utdrag från Domarkompendium  
Var extra uppmärksam på att svansen är rätt placerad, vid 

avel. 

Här gavs rådet att tänka svansen kuperad, och utgå från 
att den delen av svansen ska vara rätt ansatt, se yorken till 
höger på bilden. 

Diskuterades också att motverka exteriöra överdrifter. 
Nosparti, då det går in under SRD. Att en york får inte bli 
alltför högställda med tunna kroppar, då rasen ska vara 
kvadratisk och välkroppad. Tänka på att rasen har en max 
vikt på 3,2 kg, ej använda för stora individer i avel.  

Önskemål från deltagarna, att ha våg vid bedömningen på 
SYTS Specialen, för att se hur rasen ligger i förhållande till 
maxvikten.
 
RAS – Övergripande Mål och Tidsplan
Diskuterades vikten av, att alla uppfödarna inom rasen, 
deltar på avelskonferenserna. 

Att alla stöttar varandra vid eventuella resultat från 
hälsoundersökningar och inte klankar på varandra, då de  
 

görs för att uppnå en hälsosammare ras.

SYTS ska lämna in den årliga utvärderingen av RAS 2022 till 
SvTeK AK, åren 2011–2021 som sammanställs av dagens 
material, statistik och diskussioner.
Arbetet vi gör på avelskonferenserna inom RAS idag och 
framåt, är för kommande revidering 2025.

RAS – Agria Breed Profile
Vi fördjupade oss i delen om patella och deltagarna ansåg 
att yorken har allt för hög risk att få problem med patella, 
speciellt som den är sammanställd på yorkar som har 
försäkring i Agria.
Många av deltagarna reagerade och funderade på, hur stort 
är mörkertalet?

Frågor vi diskuterade vidare runt var
Hur kan vi få fler att testa sina yorkar?
Hur gör vi för att individer med grad 2 och 3, EJ avlas på?
Hur gör vi för att uppfylla SKKs rekommendationer att 
individ med patella 1 endast paras med individ med UA?
Utdrag från SKK: 
I vissa raser accepteras hundar med patellaluxation grad 1 i 
avel förutsatt att dessa paras med normal individ (grad 0).  

Hälsoprogram var deltagarnas önskemål.

Deltagare från Norge berättade att deras rasklubb NYTK, 
varit i kontakt med 22 olika länders rasklubbar och frågat 
vad dom har för hälsokrav för att få avla på rasens individer, 
av dessa är Sverige det enda land som inte har några 
hälsokrav.

SYTS Uppfödarlista och SYTS Hanhundsregister
Dagens krav diskuterades och tillsammans kom vi fram till 
dessa förändringar: 

SYTS Uppfödarlistas krav ändras från och med 1 augusti 
2022 till:
• Uppfödaren ska vara medlem i SYTS, ha registrerat 

kennelnamn i SKK, boende i Sverige och följa SKKs 
Grundregler. 

• Minst en yorkshireterrier av egen uppfödning eller 
inköpt och ägd av kennelinnehavaren skall ha erhållit, 
minst ett Excellent i Sverige, under de senaste tre åren.

• Minst en förälders hälsoundersökningar, registrerad 
Patella UA och DNA prcd-PRA FRI, uppfylls i varje kull 
som föds efter 1 augusti 2022. 

SYTS Hanhundsregister  
Tillägg under krav:
• Hanen bör ha genomgått hälsoundersökning för Patella 

och DNA prcd-PRA.
Ändring under utländska:
• Hunden har minst Excellent på officiell utställning.

(Som ska kunna tillstyrkas genom kopia på kritik där 
hundens namn och regnr finns med eller utdrag från 
respektive lands kennelklubbsregister)

Deltagarna var alla eniga om att vi ska ha ett register över 
utländska hanar på SYTS hemsida.

SYTS Avelskommitté tackar alla deltagare för Er medverkan till en mycket händelserik och intressant 
dag för vår ras, Yorkshireterriern. 


