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Deltagarna på dagens konferens: 
Helené Frid, BOKELLAS 
Annica Edström, vice ordförande 
Monica Haraldsson, hanhundsägare 
Kaiza Karlsson KAIZERS 
Tuire Tina Paasio, PAASIOS 
Irina Gullstrand, DANCING JEWELS 
Eva Gullberg MÅNTASSENS 
Annica Ejheden, HOT POTS
Susanne Robertsson, ZUE DOGGY-BOOMS
Lucia Grimaldi, NORDICBRIGHT 
Eleonor Sjöndin, SEEYOURS 
Helena Nyholm, hanhundsägare 
Marie Whörman MIDWIFES
Monika Mlocinska, GLAMOUR PAWS 
Anita Skoglund FOOTPRINTS 
Jaana Latvala-Nyman, JAMILANY’S 
Susanne Klatzkow, JAKTLYANS 

SYTS AVELSKONFERENS 15 jan 2022 - RAS
Lördagen den 15 januari träffades igen uppfödare och 
hanhundsägare för en kortare uppföljning där senaste 
avelskonferens avslutades, i ämnet RAS.  
Övervägande under dagen var det frågor, POLLS, som 
deltagarna röstade på.

RAS – Hälsa
ÖGON 
Genomgång av Agria Breed Profile – Yorkshireterrier ligger i 
en ökad risk för morbiditet för generella orsaker (nivå 3). 
 
PRA 
På avelsdata kan ni hitta en blodslinje med PRA i 4:e led 
som fortsätter gå i avel, oro finns att fler fall dyker upp. 

Frågeställningar
1. Är det bra att yorkshireterrier blir testade för prcd-PRA? 
100% svarade JA. 

2. Kommer du att testa dina yorkshireterriers? 
100% svarade JA. 

3. Har du redan testat och kommer att fortsätta? 
83% svarade JA. 17% svarade NEJ. 
Irina svarar att hon redan testat och kommer att fortsätta. 
Anita meddelar att hon ej testat pga att hon ej har några 
avelshundar i dagsläget. 

4. Ska rasklubben ta ansvar för att hundar i avel blir 
testade? 
77% svarade JA. 23% svarade NEJ. 
Anita avstår, då hon anser att hon behöver mer fakta och 
information. 

Patella
Avelsdata togs upp och hälsa/patella och kombinationer 
visades. 
 
HÄLSA -Långsiktiga mål 

Kortsiktiga mål beslutades på avelskonferensen i november 
2021. 

Frågeställningar
Långsiktiga mål för patella 
31% svarade 1/8–2023 
46% svarade 31/12–2023
23% svarade 1/8–2024
Avelskonferensen har beslutat att från 1/8–2024 ska båda 
föräldrarna vara testade för patella. 

Långsiktiga mål för prcd-PRA
58% svarade 1/8–2023
25% svarade 31/12–2023
17% svarade 31/8–2024 
Avelskonferensen har beslutat att båda föräldrarna i en 
kombination ska vara DNA-testade senast 1/8–2023.

En genomgång av hur den engelska redovisningen av 
att domarna ska döma pälsstruktur som 50% av sin 
bedömning. 

Det finns ett mål som innehåller frasen ”eventuellt ha ett 
prov på rasstandarden på hemsidan och i tidningen”. 
Ska detta vara kvar eller tas bort? 
85% svarade JA. 15% svarade NEJ. 
Avelskonferensen beslutade att ta bort frasen. 

Övriga Frågor
Ögonlysning inför parning? Vad tycks om det? 
Det får bli i ett senare skede. Det kan bli för många 
rekommendationer om vi lägger på ögonlysning också. 
Starta upp rekommendationer om DNA-test och 
patellaundersökning.  

Ordförande Lucia Grimaldi höll dagens program rullande, 
föreläsare var Helené Fridh och Susanne Robertsson och vid 
protokollet Eleonor Sjöndin.
SYTS Avelskommitté vill passa på och TACKA alla deltagare.

Utvärdering av RAS 2021 - är klar och finns på SYTS Hemsida


