
Minnesanteckningar vid uppfödarmötet 2013-04-27. 

 
Klubbens ordförande Jimmy Larsson hälsade alla välkomna och lämnade 

över till Bodil Arvidsson 

 

Bodil Arvidsson hade utsetts av styrelsen till att föra minnesanteckningar.  

 

22 personer deltog i mötet. 

 

Bodil Arvidsson gick igenom hälsoenkäten som alla uppfödare hade fått. Man kan konstatera 

att våra hundar är mycket friska. Att det är viktigt att våra uppfödare rapportera till SvLK när 

deras hundar och avkommor drabbas av sjukdomar och dödsfall. Lika viktigt är det att alla 

som äger en Landseer också rapporterar till klubben för att vi ska kunna få en så riktig bild av 

för sjukdomar och ålder på våra hundar. Klubben har fått in uppgifter på rätt många hundar 

som är över 10 år gamla. Mycket bra för en så stor ras, att de kan bli gamla, den äldsta som 

klubben fått uppgifter är 14.5 år. Våra hundar får de sjukdomar som förekommer i alla raser 

men vi kan inte säga att det finns någon sjukdom som det finns mer av än andra. Det har 

förekommit smutskastning på Facebook om blödarsjuka, men ännu har ingen Landseer varit 

sjuk eller bärare i Sverige. 

 

 

På mötet framgick att det tyvärr förekom smutskastning av uppfödare om andra uppfödare 

och deras hundar. Tyvärr så är detta inget nytt utan detta problem har tagits upp på uppfödare 

möte tidigare. Detta har förekommit på utställningar och samtal mellan olika personer samt på 

Facebook. När detta förekommer på officiell plats och kan höras av många personer så 

kommer det till slut, till de uppfödare som det pratas om. För det mesta är det inte sant, men 

för de som får informationen, tror att det är sant. Någon frågade vad gör vi för att få slut på 

detta? Mötesdeltagarna kom fram till att man måste spara bevis, och när det finns tillräckligt 

med material anmäla saken till SKK.  Det fanns även deltagare som tyckte att man kunde 

strunta i det, för det finns människor som endast vill ha igång en debatt. Detta är mycket 

olyckligt och att det bara skadar vår fina ras. Detta måste vi uppfödare tänka på och 

respekterar varandra och göra det bästa för vår ras. 

 

 

Bodil Arvidsson redovisade sammanställningar på HD & ED. Avel, inavel, MH och att man 

numera, även kan se vilka som testat CTP på SKK. ”Se veterinärdata på SKK:s hunddata”. 

Eftersom det finns uppgifter på testade hundar och där hundägaren har skickat intyg till SvLK 

så kan klubben intyga att det stämmer. Det finns hundar som ägarna påstår att de är testade 

men SvLK har inte fått in intyg och de finns inte heller på SKK. Tyvärr kan inte klubben 

intyga att det stämmer på dessa hundar. Klubben kan bara göra detta, om de har dokument 

som styrker uppgifterna. Nytt är att SKK har börjat med BPH Beteende- och personlighets-

beskrivning av alla raser. Det finns inga uppgifter på att någon Landseer  har gjort detta. 

 

 

 

Bodil Arvidsson    

Vid protokollet    

 

 

 


