
 

Verksamhetsberättelse 2015  
för WestieAlliansens Avels- och Uppfödarkommitté 

 
Det har varit ett arbetsamt och spännande år med flera uppdrag men med god hjälp från 
flera krafter så har resultatet blivit bra.  
 
RAS-revidering 
Arbetsgrupp för RAS-revidering bildades på uppfödarmötet och består av; 

x Birgitta Hasselgren, Exteriör. 
x Monica Richard, Text 
x Ingegerd Grünberger, Hälsa 
x Annika Nilsson, Mentalitet 

 
Texten i "Rasspecifika Avelstrategier (RAS) för West Highland White Terrier (Westie), reviderad 
2009 gäller till 2014" ska nu revideras och uppdateras av ovanstående arbetsgrupp. 
Arbetsgruppens rapport är lämnad till Svenska Terrierklubben för granskning/synpunkter, i 
mitten av dec 2015. Därefter ska rapporten gå vidare till SKK för fortsatt granskning och 
godkännande. 
 
Registreringar 2015.  
Under 2015 registrerades 192 valpar. Detta är något mindre än föregående år då vi kunde 
skönja en ökning. 
 
Arbetet med Valpar/hundar till salu/Omplaceringar har under året skötts av Anne-Marie 
Lindén. 
 
Årets Westie. Marianne Granqvist och Ann Jenebring har under året beräknat 
utställningsresultaten till Årets Westie. Vinnaren av Årets Westie blev Royal Attitude Vom Deipen 
Brook med 95 poäng.  
Bästa tik blev Soya's Untouchable med 89 poäng. Årets Veteran blev Across Lambeth Walk och 
Årets Uppfödare blev kennel Jazzing. 
 
Hanhundsanvändandet. Marianne Grankvist har under året skött funktionen 
hanhundsanvändandet. 
WestieAlliansens regler för ny hanhund som sätts i avel, gäller fr o m 2016-01-01 enligt 
styrelsebeslut 2015-12-15. Allt avelsarbete handlar om att försöka få så friska, mentalt och 
exteriört fullgoda valpar som möjligt, och att beakta avelshundarnas egenskaper och hur de 
passar ihop. Detta är ett ansvar för såväl hanhunds- som tikägare. För att fördjupa insikten om 
rasspecifika hälsoproblem och främja utvecklingen av en sund ras har styrelsen i 
WestieAlliansen efter rekommendation från uppfödarmötena 2013 och 2015 beslutat om 
följande regler att gälla från och med 1 januari 2016. 
I avelsarbetet skall båda avelsdjuren vara minst 18 månader för att tillåtas användas. När ny 
hanhund tas i bruk för avel skall utvärdering av hälsoläget ske efter att hanhunden använts för 
fem valpkullar och när den yngsta valpkullen är ett år. Ingen ytterligare användning av 
hanhunden får ske innan utvärderingen slutförts. Testiklar, bett, eventuella sjukdomar, hud, päls 
och i förekommande fall skall utställningsresultat ingå i utvärderingen. Därefter används 
hanhunden som ägaren själv vill men följer den valpbegränsning som gäller. 
Då hälsoläget i avelsarbetet är lika angeläget för såväl hanhunds- som tikägaren vilar lika stort 
ansvar på båda att utvärdering sker för respektive valpkull.  



 

Hur arbetet med utvärdering lämpligast utförs överlåts till respektive avelspar att komma 
överens om. Det åligger hanhundsägaren att sammanställa uppgifter från respektive valpkull 
på sådant sätt att denne utifrån egen kunskap om samtliga kullar vid förfrågan, så utförligt som 
resultatet av utvärderingen kräver, ärligt skall kunna svara på frågor om sin hanhund. Från 
utlandet importerad eller inlånad hanhund för avel i Sverige anses jämställd med ny 
hanhund och omfattas av regeln på samma sätt. Om hanhundsägaren i detta fall skiljer sig 
från den som i Sverige använder hunden i avel är det användaren som ansvarar för 
hanhundsägarens ansvar enligt ovan 
Som en särskild anteckning vill styrelsen lägga till att det känns angeläget att rekommendera 
att utvärdering också därefter fortsätter i en kontinuitet även om det specifikt inte omfattas i 
denna regel 
 
Uppfödarlistan på hemsidan uppdateras kontinuerligt under året.  
 
Valphänvisningen på hemsidan uppdateras kontinuerligt under året.  
 

Avelskonferens: den 22/11 2015 anmäldes av styrelsen Marie Gustavsson. Marie deltog och 
kommer att komma med ett sammandrag av dagen till WestieNytt nr 1 2016. 

TerrierFullmäktige: Ingegerd Grünberger, adjungderad från styrelsen att representera WA på 
Terrierfullmäktige som gick av stapeln den 18 och 19 april 2015 på Scandic i Sollentuna. 
På dagen tryckte man bl a mycket på att det är viktigt att rasklubbarna genomför BPH av sin 
ras. Vidare diskuterades vikten av ett gott uppförande såväl på/i utställningsringen som på 
internet och andra sociala medier. 
 
Utställningsmontern Stora Stockholm: ÖstWestie har ansvarat för rasmontern på Stora 
Stockholm och har gjort ett fantastiskt arbete. De har rapporterat in att det var en mycket 
välbesökt monter i år 
 

Enligt uppdrag 

Iréne Eklund 
Sekreterare WestieAlliansen 


