Avelskommitténs verksamhetsberättelse 2019

Avelskommittén har under året bestått av:
Lotta Claëson, avelsansvarig sammankallande
Lena Lind Carlsson
Camilla Grimling

Kommitténs arbetsuppgifter under det gångna verksamhetsåret har bland annat bestått av
följande:
Under året har vi haft kontakt via telefon, vår slutna facebookgrupp och e-post.
Vi har fortsatt samarbetet med SLU gällande forskningen om PRA.
Förfrågningar om ögonlysning och blodprovstagning med medföljande remisser har skickats
ut till ägarna/uppfödarna som ska ingå i det material som SLU behöver för att fortsätta
forskningen för vår ras.
Vi har inlett ett nytt samarbete med forskare och veterinärer vid Uppsala universitet och SLU
gällande olika cancerformer.
Vi har genomfört en avelskonferens i januari.
Vi har inbjudit till 3 rasträffar i tre olika delar av landet. Sundsvall, Eskilstuna och Halmstad.
Tyvärr fick vi ställa in i Sundsvall och Eskilstuna pga lågt intresse.
Den i Halmstad genomfördes och blev mycket uppskattad.
En stor del av året har ägnats åt att färdigställa RAS.
Dokumentet presenterades på avelskonferensen och på rasträffen i Halmstad.
Dokumentet skickades för granskning till SSRK i början november där det blev godkänt. SSRK
har skickat det vidare till SKK för granskning och fastställande i början av 2020.
Vi har informerat i tidningen och på hemsidan.
Vi har bevakat rasens utveckling.
Förfrågningar som inkommit per mejl och telefon från medlemmar, uppfödare och andra
intresserade av rasen har besvarats.
Förfrågningar från HS har besvarats. Vi har haft kontakt med SKK och SSRK i frågor som berör
avelskommitténs arbetsområde.
Vi har sammanställt statistik och övrig information till Springertidningen och hemsidan.

Avelskommittén ansvarar fr.o.m 20190101 för förmedlingen av valpkullar och omplaceringar
på hemsidan.
Under 2019 registrerades 507st Engelsk Springer Spaniel fördelat på 258 hanar (varav 7
importer) och 249 tikar (varav 14 importer)
Av importerna var 10 standardspringer och 11 jaktspringer.
Antalet kullar under året var 77st, 68 kullar standardspringer och 9 kullar jaktspringer.
På springerklubbens hemsida har 15 kullar förmedlats under året.
Omplacering vuxen hund (över 6mån.): sökes 12 annonser och säljes 6 annonser

