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INLEDNING

Rasens historia, bakgrund
och utveckling
Föreliggande dokument utgör version 2 av Rasspecifik avelsstrategi RAS
för rat terrier.

Den första kända dokumentationen om en råttfångande hund handlar om
"Hatch" vars kvarlevor återfanns på "Mary Rose", Henrik den VIIIs
flaggskepp som förliste 1545 och bärgades 1982. Hatch tros ha befunnit
sig på skeppet i syfte att kontrollera råttpopulationen.
De första migranterna från England som förde med sig de tidiga
förfäderna använde dessa för "rat pit gambling" vilket gett rasen dess
namn. "Rat Pit Gambling" var dock en bisyssla - uppfödningen inriktades i
huvudsak mot fart, snabbhet och en känslig nos då den huvudsakliga
användningen var jakt på småvilt som ekorrar och harar.
Genom historien har många olika raser blandats in i syfte att förbättra
jaktegenskaper. Beroende på lokala jaktförhållanden kan man ha haft
olika preferenser och använt olika raser i sitt avelsarbete. Många av de
hundar som legat till grund för rat terriern som ras var utan tvekan små
jakthundar av blandras kända som "feists". De uppskattades som lojala
jaktkamrater och skadedjursbekämpare på amerikanska gårdar och som
resultat av detta var de också en av de mest populära hundtyperna till
och med 1940-talet. Från 1950-talet minskade rasen kraftigt eftersom
man då började använda kemiska bekämpningsmedel. Resultatet blev att
hundtypen nästan utrotades.

Ett fåtal uppfödare tog sig an uppgiften att renodla den ras som kom att
kallas rat terrier och först in på 70-talet fanns rasen befäst. Ytterligare
två varianter har utvecklats via ”feists” - decker hunting terrier (deckers)
samt teddy roosevelt terrier. Deckers skapades av en man vid namn Milton
Decker via ett urval av särskilt stora och jaktdugliga feists. Typen och
egenskaperna kompletterades efter någon generation med en basenji som
har gett ett tydligt avtryck i denna variants exteriör och uttryck. Teddy
roosevelt som numera också registreras i AKC är en kortbent terrier men i
övrigt med samma egenskaper som rat terrier.
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AHT, deckers och rat terrier har nära anknytning till varandra via sin
gemensamma bakgrund. Utvecklingen av rat terrier tog fart på 60-70
talet medan AHT och deckers har sitt ursprung tydligt daterat från tidigt
70-tal. Deckers utvecklades snabbt till en helt egen typ bestående av
större och ofta grövre hundar, vanligen lite längre i kroppen jmf rat
terrier och med ett stort jaktintresse samt en duglighet utöver det
vanliga. De registreras i ett eget nationellt register. Storleken och
jaktegenskaperna är det som utmärker deckers. Den nationella standard
som de flesta deckersuppfödare har att förhålla sig till tillåter en storlek
på drygt 50 cm.

Deckers har använts i aveln av såväl rat terrier som AHT och förekommer
bakom snart sagt alla rat terriers och även bakom många AHT. AKCs
rasstandard för rat terrier visar en högbent terrier med kort rygg. Rat
terriers med mycket deckers i sin bakgrund representerar ofta en
kraftigare typ med mer utvecklad muskelmassa och längre rygg. Decker
hunting terrier är inte erkänd som egen ras i UKC/AKC men registreras
där som rat terrier. Lobbyverksamhet pågår för att få den erkänd som
egen ras.

Rat terriern erkändes av United Kennel Club (UKC) den 1 januari 1999 och
nådde fullt erkännande i American Kennel Club (AKC) den 1 juni 2013.
Hösten 2016 beslutade SKK om erkännande av Rat Terrier. Det är tillåtet
att para rat terrier med american hairless terrier (AHT) för att bredda
avelsbasen för AHT. Valparna registreras som AHT. Under 2014 -2015
importerades två rat terriers just i syfte att bredda den genetiska basen
för AHT. Först 2018 importerades några hundar i syfte att påbörja avel
med rat terrier. En av dessa var planerad dräktig vid ankomsten.
Idag (2021) har vi tre AHT-uppfödare som även har ambitionen att föda
upp rat terrier. Det är rasklubbens förhoppning att rat terriern ska finna
sin nisch i Sverige och att fler uppfödare tar sig an rasen under
kommande femårsperiod.
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Om rasen
Rasen är liten till medelstor och har kort päls. Den skall vara en robust
och kompakt hund som skall ge intryck av elegans och spänst samt
utstråla fart, styrka och balans. Rasen skall vara välbalanserad med
harmoniska linjer och hårda muskler under stram hud. Den får inte vara
lätt eller ha fin benstomme, inte heller vara dvärghundsaktig och den får
aldrig vara klumpig eller grov. På utställning ska rasen visas i god och
hård fysisk kondition. Rat terrier skall endast vara något längre än den är
hög vilket innebär att den ger ett närmast kvadratiskt intryck. Den delas
in i två storleksvarianter. Miniatyr 25,5–33 cm och standard 33–46 cm.
Rat terriern är två- eller trefärgad och förekommer i olika färger varav en
alltid ska vara vitt. Intensiva, mörka färgnyanser med tydligt markerade
och klart avgränsade fläckar föredras. Mängden vitt på kroppen bör vara
mellan 10 % och 90 %. Som andra korthåriga raser fäller de päls
säsongsvis.

I USA kuperas ofta svansen men medfödd bobtail förekommer vilket
medför att svanslängden kan variera. Generellt är rat terrier en frisk och
sund ras. De kan bli mycket gamla, 16-18 år är inte helt ovanligt.

Rat terriern är envis, intensivt uppmärksam, nyfiken, känslig, tillgiven,
intelligent, full av energi men samtidigt lyhörd, lättlärd och lydig. Den
kan vara undergiven och foglig vilket inte betraktas som fel men den får
aldrig vara skygg eller aggressiv gentemot människor. Den behöver en
mjuk, vänlig men fast och konsekvent uppfostran och kräver en ägare som
aktiverar den i någon form av hundsport - och varför inte viltspår eller
annan jaktaktivitet. Rat terriern måste ha regelbundna möjligheter att få
utlopp för sin energi och göra intressanta saker. Annars kommer den att
bli en frustrerad, uttråkad rat terrier som börjar skälla mycket, gräva och
destruktivt tugga sönder saker.
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Rat terriers är smarta, atletiska, nyfikna och äventyrliga, vilket gör dem
till perfekta kandidater för att ta sig över eller under staket i jakten på
nya äventyr. De är mycket atletiska så det behövs högre staket än vad
man tänkt sig för denna storlek på hund. Vissa är snabba att ta till skall
vid varje nytt intryck och ljud.

Rat terrierns funktion har varit som gårds- och jakthund. Deras uppgift
har varit att vakta gården, hålla efter råttor och andra skadedjur samt
delta i varierande jakt. De har som regel stark jaktlust och jagar gärna
allt som rör sig. Man kan säga att rat terriern i första hand är en hund
som behöver arbeta på något sätt men som omsorgsfullt socialiserad i
ung ålder också kan bli en mångsidig och tillgiven sällskapshund då den
är social och vill vara nära sin familj. Den kommer i allmänhet bra överens
med andra hundar och katter i den egna familjen.

Även om rat terriern tenderar att vara mer social med andra hundar och
katter än andra terriers så är vissa individer fortfarande ganska
dominanta gentemot hundar av samma kön, vissa är även notoriska
kattjägare. Många har också förmåga att följa såväl katter som ekorrar
en bra bit upp i ett träd. Rat terriern vaktar hemmet och familjen och
tvekar inte att gå till handling när den uppfattar det som påkallat.

Många rat terriers är besatta av sin mat och sina leksaker och kommer
försvara dessa från alla inkräktare, inklusive barn. De kan fungera
alldeles utmärkt med äldre barn men många individer kommer inte
tolerera något bus från barnen då de anser dem vara lägre i rang än dom
själva. Med sin lyhördhet och känslighet i kombination med ett utpräglat
terriertemperament och vanligen höga tankar om sin egen betydelse
kräver rat terriern en hundvan ägare, i synnerhet om det finns barn i
familjen. De kan vara reserverade mot främlingar.

Rasen trivs bäst när den får tid, uppmärksamhet och kärlek av sin familj,
som den älskar högt. Lyhördheten hos rat terriers gör dem lätta att leva
med men tidig socialisering är av stor betydelse. Korrekt socialisering
innebär att den unga hunden måste exponeras för olika människor, inte
minst barn i olika åldrar, och miljöer under sina första månader och
vidare under uppväxten.
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Övergripande avelsmål för rasen
Avel är ett långsiktigt arbete för att uppnå uppsatta mål som i all rasavel
bör vara att nå resultat som så nära som möjligt motsvarar rasstandarden
exteriört, mentalt och funktionellt samt upprätthållande av god hälsa.

Rasen ska kunna sägas hålla god kvalitet avseende exteriör, mentalitet
och funktion samt ha en god hälsa.
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RASENS POPULATION
AVELSSTRUKTUR

Nulägesbeskrivning
Populationsstorlek, registreringssiffror
Två rat terrierhanar importerades 2014/2015 och registrerade i SKK per
augusti 2017, båda använda i avel med american hairless terrier. De är
inte aktuella för fortsatt avel – en är avliden.

Det finns idag (oktober 2021) totalt 27 rat terriers i Sverige varav 10 är
importer. Två svenskfödda kullar om totalt 17 valpar är hittills födda.

Vi

kan konstatera att importerna i oroande utsträckning är besläktade och
linjerna finns ofta redan även hos våra AHT.

I Finland har 11 importer registrerats 2016-2021 men endast 1 rat
terrierkull har hittills fötts (6 valpar).

Då rat terrier byggdes upp under 50- och 60-talet från en spillra av s k
”feists” så finns det inavel bakom rasen dock med ett flertal individer av
varierande ursprung som bas. ”Deckers” har också blandats in men även
de är en ras som i huvudsak konstruerats med ”feists” som ursprung. I USA
finns tyvärr fortfarande en kvardröjande uppfattning hos många
uppfödare att inavel är en pålitlig avelsmetod.

Uppfödare måste vara uppmärksamma på släktskap mellan hundar i
samband med import.

Nära släktskapsavel bör absolut inte förekomma och inte heller avel på
hundar som själva är ett resultat av nära släktskapsavel. Enligt SKKs
grundregler är det inte tillåtet att para far med dotter, mor med son eller
helsyskon med varandra. Det är inte förbjudet att importera hundar ur
sådana parningar men att använda dom i avel måste anses förkastligt.

För kommande avel är generella genetiska mål och strategier för att
undvika inavel tillämpbara. I små populationer är det lämpligt att lika
många tikar som hanar används och antalet kullar per avelsdjur måste
begränsas.
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RASENS POPULATION
AVELSSTRUKTUR

Mål
Den genomsnittliga inavelsgraden ska ligga på maximalt 2,5% .

Strategier
Parningskombinationer som ger en inavelskoefficient på mer än 6,25%
ska undvikas.
Uppfödare ska följa RAS rekommendationer och vid avvikelser ha goda
skäl för dessa.
Varje uppfödare bör tillse att den egna uppfödningen ej
genomsnittligt överstiger 2,5% .
Upprepning av avelskombinationer ska undvikas.
Att inte mer än i undantagsfall, och om särskilda skäl föreligger,
tillåta enskild tik eller hanhund bli förälder till mer 2-3 kullar.
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Rat Terrier anses vara en frisk och långlivad ras.
Under hösten 2016 konstaterades prcd-PRA dels på ett flertal Rat Terriers
i USA och dels på två kullsyskon i Finland. Ansvarstagande uppfödare har
sedan dess DNA-testat sina hundar.

Till Finland har ett större antal rat terriers importerats jmf Sverige men
några har tagits ur avel av hälsoskäl innan de ens använts.
I de rapporterade hälsoresultaten för de fåtalet rat terriers som finns i
Sverige och Finland hittar man HD, hjärtsjukdom, magproblem och ett
flertal ögondiagnoser samt anlagsbärare av PLL.

OFA (Orthopedic Foundation for Animals) i samarbete med den
amerikanska rasklubben lyfter fram primär linsluxation, patellaluxation,
höftledsdysplasi, hjärtfel och leg calve perthes som de problem vilka
kräver test/undersökning innan avel. Därutöver rekommenderas årlig
ögonlysning minst upp till 8 års ålder, hörselkontroll och undersökning av
armbågar.

En hälsoenkät som genomförts i USA pekar på problem med PL, PLL,
rädslor, osäkerhet, allergier och magproblem.

Enligt uppgift från en erfaren och välrenommerad uppfödare av ”deckers”
finns flera fall av Addison på vissa linjer. Dessa förekommer även bakom
rat terrier och AHT.

I vissa raser har man sett att även anlagsbärare för PLL kan utveckla
symptom. Hos rat terrier finns inga kända sådana fall. Det finns alltså
inga starka skäl att hålla kvar rekommendationen att inte använda
anlagsbärare i avel men de ska givetvis i så fall endast användas
tillsammans med fritestad/hereditärt fri hund. Dock bör man av
försiktighetsskäl låta ögonlysa anlagsbärare så nära parning som möjligt.
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Rat Terrier är en av de raser där den s k pieboldgenen förekommer. Till
denna gen kopplas risk för att hundarna ska bli döva på ena eller båda
öronen. Hundar med vita huvuden och/eller öron anses löpa särskilt stor
risk.

I övrigt har vi liten kännedom om eventuella övriga hälsoproblem. P g a
den nära släktskapen kan man dock utgå från att det som förekommer hos
American Hairless Terrier även förekommer hos Rat Terrier vilket också de
data vi har från USA visar.

Mot bakgrund av att de flesta ärftliga problem ger sig till känna under
hundens första 2-5 år är det av stort värde att vänta med avelsdebut.
Det kan också vara bra att avvakta med att använda såväl tikar som
hanar fullt ut innan tidigare avkomma utvärderats.

En generell rekommendation är att hundar under 24 månaders ålder inte
ska användas men det accepteras att hanhundar används från 18
månaders ålder.

Nulägesbeskrivning
Av den information vi har från USA om hälsoläget för AHT och rat terrier
så ser vi att i förekomst av olika diagnoser och rekommendationer i stort
sett är desamma. Det vi hittills sett i Sverige och Finland ger samma
signaler. Populationerna av rat terrier i Norden är mycket små så i brist
på annan kunskap utgår vi från att hälsoproblemen är i stort desamma i
de båda raserna varför samma mål och strategier kan gälla tills vidare.

12

HÄLSA

Mål
Minimera förekomst av ärftliga sjukdomar och defekter i rasen.

Strategier

Immunmedierade sjukdomar
Hund som lämnat avkomma med bestående allergi/hudproblem eller
autoimmun sjukdom bör tas ur avel.
Hund som har syskon/halvsyskon med bestående allergi/hudproblem
eller autoimmun sjukdom bör ej användas i avel.
Avelskombinationer där hundar med bestående allergi/hudproblem
eller autoimmun sjukdom förekommer i stamtavlan hos båda
föräldradjuren bör undvikas.
Hund som behandlats för generell demodikos bör inte användas i avel.
Lokal juvenil demodikos som läkt ut utan behandling utgör inte något
avelshinder.

Ögon
Ögonlysning utförd av veterinär med specialistkompetens bör göras
innan en hund tas i avel och tidigast då hunden uppnått 18 månaders
ålder.
Ögonlysning bör utföras med ca två års mellanrum och ska inte vara
äldre än två år vid parning.
För hundar som uppnått sju års ålder och har använts i avel
rekommenderas ytterligare en ögonlysning.
Föräldradjuren bör vara DNA-testade för prcd-PRA samt PLL innan
parning alternativt hereditärt fri enligt SKKs regler för DNA-test.
Anlagsbärare för PLL bör ögonlysas i så nära anslutning till planerad
parning som möjligt.
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Patellaluxation, höftledsdysplasi,
armbågsdysplasi, Leg Perthes
Vi ser för närvarande inte något behov av rekommendationer avseende
HD men uppfödare och övriga hundägare bör vara uppmärksamma på
symptom och då låta röntga hunden.

Strategier
Dokumenterat resultat från patellaundersökning, utförd efter 12
månaders ålder, bör finnas innan parning. Undersökningen ska vara
utförd av veterinär med specialistkompetens och vara utan anmärkning
dvs 0/0.
Hund med PL grad 1 får undantagsvis användas, dock endast i
kombination med hund utan anmärkning (grad 0/0).
Hund som visar kliniska symptom på PL bör inte användas i avel oavsett
grad, ej heller hund som opererats pga patellaluxation.
Hundägare uppmanas att rapportera undersöknings-/röntgenresultat
avseende leder och skelett till rasklubbens avelskommitté.

Hjärt-/lever- och njurproblem
Hjärt- lever- och njursjukdomar måste tas på största allvar.
Hjärtundersökningar är prioriterade i USA och vi har i Sverige flera AHT
med flera olika hjärtdiagnoser där även rat terriers finns nära inpå i
stamtavlan.

Strategier
Hund med hjärt- lever- eller njurdiagnos som är eller misstänks vara
ärftlig bör inte användas i avel.
Uppfödare och hanhundsägare ska försäkra sig om att tillståndet inte
är ärftligt eller kan misstänkas vara ärftligt genom att låta undersöka
hunden hos specialist.
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Pieboldgenen/dövhet
Rat terrier är en av de raser där den så kallade pieboldgenen
förekommer. Till denna gen kopplas risk för att hundarna ska bli döva på
ena eller båda öronen. Hundar med vita huvuden och/eller öron anses
löpa särskilt stor risk. I USA har några hundar konstaterats vara döva på
ett öra. En av dem har importerats från Finland och har tämligen nära
släkt i Sverige.

Uppfödare bör förvissa sig om att samtliga valpar är hörande innan
leverans.
Hundar som är döva på ett öra kan användas undantagsvis och med
försiktighet och då endast tillsammans med BAER-testad hund med
fullgod hörsel på båda öronen.

Navelbråck
SKK har en policy gällande avel på hundar med navelbråck som innebär
att det generellt inte kan anses försvarbart att använda hund med
medfött navelbråck till avel, då avkomman löper större risk att få denna
defekt. SKKs grundregler är tillämpbara.

Undantag för lindriga navelbråck kan formuleras i de rasspecifika
avelsstrategierna (RAS). Med lindrigt navelbråck menas ett bråck som
inte besvärar hunden och som är så litet att det är osannolikt att det blir
aktuellt med operation.

Rat terrier med lindrigt navelbråck kan undantagsvis användas, dock
endast under förutsättning att detta leder till ökad genetisk variation
samt att alternativ saknas som till exempel felfria syskon till den
tilltänkta avelshunden.
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Bettfel
Bettfel är relativt vanligt och innefattar överbett, underbett, sneda bett
och tandbortfall. Rasen har inte råd att utesluta alla hundar med mindre
bettfel från avel men problemet bör uppmärksammas och adresseras.

Hund med lindrigt bettfel kan användas i avel men bör då kombineras
med hund med korrekt bett.

Försäkringsstatistik
Det finns ännu inte tillräckligt underlag för att vi ska få ut statistik från
försäkringsbolagen.

Förekomst av reproduktionsproblem
Rasen har inga kända generella reproduktionsproblem.
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MENTALITET OCH
BRUKSEGENSKAPER

Rat Terriern är aktiv, alert, intelligent, atletisk, nyfiken, följsam, lättlärd,
signalkänslig och äventyrlig. Den ska ge intryck av snabbhet, kraft och
balans. Rat Terriern är social med mycket stort behov av närhet till sin
familj och trivs inte med ett liv i hundgård. De är normalt vänliga men kan
vara reserverade mot främlingar. Undergivenhet och foglighet är inget
fel.

Då temperament i högsta grad nedärvs till avkomman bör uppfödare
försäkra sig om att avelsdjuren har ett för rasen önskvärt temperament.
Det är inte tillåtet att använda hundar som visar överdriven
rädslereaktion eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för djurets
vardagliga situationer.

För att öka kunskapen om rasens mentala status generellt samt
säkerställa att avelsdjuren har den önskvärda statusen är BPH ett
användbart instrument.

Mentalitet och bruksegeskaper i
förhållande till rasstandarden
Generellt sett är rasens mentala status, så vitt det är känt, god utan
påtagliga eller vanligt förekommande problem och kan anses motsvara
standarden.

Mål
Bibehållen god mental status hos rasen.

Strategier
I avel ska endast hundar som har ett gott och för rasen typiskt
temperament användas.
Uppmuntra blivande uppfödare och ägare att genomföra BPHbeskrivningar.
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Rat Terriern är två- eller trefärgad och förekommer i olika färger varav en
alltid ska vara vitt. Den ska ha ett alert uttryck och har vanligen
upprättstående öron. I USA kuperas traditionellt svansen men medfödd
bobtail är också vanligt vilket medför att svanslängden kan variera.
Bobtail anses inte efterstävansvärt. Idag är det fler och fler uppfödare i
USA som föredrar den naturligt långa och okuperade svansen som också
är accepterad enligt standarden.

Rat Terriern har alltid kort päls utan underull och är aldrig strävhårig.

Rat Terriern finns i två storleksvarianter - miniatyr som mäter 25,5 - 33
cm i mankhöjd och standard som mäter 33 till 46 cm.

Historiskt har exteriören fått stå tillbaka till förmån för jaktegenskaper
vilka kan ha varierat i olika delar av USA beroende på vilken typ av jakt
som varit dominerande vilket gör att rasen som helhet saknar enhetlig
typ. Emellertid kan man se att uppfödare som registrerar i AKC har
kommit långt med etablering av en enhetlig typ som står i
överensstämmelse med AKCs standard.

De flesta av uppfödarna som registrerar i AKC har under lång tid inriktat
sig på den typ och de detaljer som avspeglas i standarden. I den gruppen
ser vi nära släktskap oavsett vilken kennel man vänder sig till. Ytterligare
en grupp som registrerar i AKC har ett större inslag av Deckers i sina
linjer. Enstaka uppfödare inom AKC är helt inriktade på Deckers.
De flesta rat terriers i USA registreras fortfarande i UKC alternativt i det
särskilda nationella register som finns för deckers. Man värnar om
jaktegenskaperna och är rädda för att de ska försämras när fokus hamnar
på utställningsverksamhet.
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EXTERIÖR

Nulägesbeskrivning
Exteriörbedömning
De hundar som hittills kommit till Sverige är av blandad kvalité om vi
utgår från AKCs standard och ideal.
De hundar som importeras bör hålla god kvalité enligt AKCs standard. Om
de sedan används även för avel med AHT vilket vi hoppas, så får man helt
enkelt ta att noslängden och ryggen kan bli lite kort samt att korset blir
lite flackt med högt ansatt svans – genpoolen är trots allt viktigare och
avel ska ses långsiktigt.

Strategier
Storlek, typ och helhet ska prioriteras framför exteriöra detaljer, dock
utan att bortse från dessa.
I avel bör endast hund som väl motsvarar rasens standard, som är
välbalanserad och i god kondition användas. Smärre fel kan tolereras,
men inga som

negativt påverkar helhetsintrycket. Hund med allvarliga

eller diskvalificerande fel bör ej användas i avel.

Exteriöra överdifter
Rat Terrier är en sund hund utan exteriöra överdrifter.
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SUMMERING

Vi har idag en betydligt större insikt i rasens historia jämfört med
föregående version av RAS. Vi har också fått större kännedom och
erfarenhet av förekommande problem med hälsan samt bättre insikt i rat
terrierns mentalitet.

Rat terrier är historiskt sett en ung ras grundad på inavel. Genetiskt och
hälsomässigt tycks dock rasen i stort sett ha ett gott utgångsläge.

Även om genetik, hälsa och mentalitet måste prioriteras framför exteriör
så måste uppfödare med intresse av rasen fokusera på import av hundar
av god kvalité i enlighet med rasstandarden.

Kortsiktiga och långsiktiga mål
Mål avseende population/avelsstruktur, hälsa och standardenlig exteriör
samt mentalitet är alla prioriterade. Men ska vi peka på de som för
dagen känns viktigast så måste det bli genetisk variation och exteriör.

Plan för fortsatt arbete i klubben
Klubben ska regelbundet genomföra enkäter avseende hälsa och
mentalitet samt gå igenom utställningskritiker och på så sätt få
underlag för kommande revideringar av de rasspecifika
avelsstrategierna.
Klubben ska uppmuntra till öppenhet när det gäller sjukdomsfall och
defekter för att förbättra möjligheterna till väl underbyggda beslut vid
avelsplanering.
Klubben ska uppmuntra ägare att rapportera hälsoproblem till
rasklubbens avelskommitté.
Följa hälsostatusen inom rasen internationellt.
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ÖVRIGT

Föreliggande dokument utgår från RAS version 1. Som underlag för
revidering har vi utgått från SKKs avelsdata, information om sjukdomar
från enskilda hundägare samt statistiska och andra uppgifter från USA
och Finland.

Innehållet har initialt utarbetats av klubbens avelskommitté.
Avelskommittén har för året kraftigt utökats jämfört med tidigare år och
består av såväl erfarna som nya uppfödare. Styrelsen som har en blandad
sammansättning med en majoritet av ”vanliga” hundägare har granskat
och godkänt förslaget. Uppfödargruppen som helhet har tagit del av
förslaget och gett sitt bifall. Sist men inte minst har förslaget
presenterats i klubbens Facebookgrupp för medlemmar.
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