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- Passiv medlem i Svenska Terrierklubben

SUCH NV-86 Top Crystal’s Belos och Rathsrigg Rhys

Bedlington Nytt önskar alla medlemmar en torr och skön höst.
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Ordförande har ordet

Hej på er alla bedlingtonvänner hoppas ni haft, mellan regnskurarna en
bra sommar.
Även om vädret är uselt fortgår styrelsearbete och vad som hänt sedan
sista BN är, och som ni troligen redan vet, avelskommittén entledigades
vid styrelsemötet 040613 med rösterna fyra för, en emot och en nerlagd.
Så det är upp till nästa års styrelse att tillsätta ny avelskommitté, om det
nu blir en ny styrelse för Svenska Terrier Klubben har via sin ordförande
Catarina Ericson framfört tankar om avveckling av Skandinaviska
Bedlingtonklubben, med argument som i mitt tycke är i högsta grad
diffusa. Mer om detta får vi kanske klarhet i efter mötet med SvTek: s
representanter som har kallat styrelsen, uppfödare och intresserade
medlemmar i SKBK till möte den 21 augusti.

Med önskan om fortsatt liv för klubben och lite sol så har vi kanske en
klubb nästa år.

Kenneth
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SVENSKA TERRIERKLUBBEN

SKANDINAVISKA BEDLINGTONKLUBBEN
2004-07-23

Svenska Terrierklubben och styrelsen för Bedlingtonklubben
kallar alla Bedlington-intresserade till informationsmöte
angående RAS och klubbens fortsatta arbete.
Mötet kommer att hållas i Kilsbergens Konf.anl., Ånnaboda, Garphyttan den
21 augusti 2004 klockan 11oo.
Medverkande är Karin Drotz, SKK:s avelskommitté, Maria Nordin, SvTeK:s
avelskommitté, Catarina Ericson, Ordf i SvTeK samt SKBK:s styrelse.
Catarina Ericson förklarar vad Svenska Terrierklubben står för och var rasklubbarna
kommer in, samt rasklubbarnas ansvar gentemot sina medlemmar och sin ras.
Även rasklubbens medlemmar har ett ansvar gentemot sin klubb.
Karin Drotz och Maria Nordin kommer att beskriva bakgrunden och varför varje
rasklubb ska ta fram RAS för sin ras samt vad en sådan ”rasspecifik avelsstrategi” bör
innehålla.
Detta är Rasklubbens/Uppfödarnas möjlighet att påverka RAS!
Grupplunch serveras till ett pris av 95 kr/person.
Anmälan för både deltagande och måltid är bindande och skall ske senast den 10
augusti 2004 till Birgitta Nilsson, tel.: 042-713 72 eller e-mail: ol.nilsson@telia.com
Välkomna !
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Många talanger på välbesökt valpträff
Annandag Pingst stod Isotop´s och Toolbox kennlar värdar för en uppskattad
valpträff i Österbybruks Folkets Park. På träffen som arrangerades av hela
familjen Byberg, deltog ett 80-tal Bedlingtonägare och ett 50-tal hundar.
Ålderman var Oskar 14 år från Västerås och yngst valpen Sören, 12 veckor.

Några av alla 80-talet deltagare på Isotop´s och Toolbox valpträff Annandag Pingst.

Dagens vinnare
Med kaffe och kaka i handen inleddes programmet med en Match Show som
samlade 38 deltagare. Domare var Ulla Fransson, kennel Fracas, som gjorde ett
jättejobb i värmen. Hundarna lottades två och två, oavsett ålder och den bästa
gick vidare i tävlingen tills en stod kvar som Match Show-vinnare.
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Inga Södergren, Västerås hade skänkt fina blombuketter som delades ut till
vinnarna tillsammans med rosetter.

Matchshowen dömdes av Ulla Fransson som placerade två Toolbox-hundar i topp.

Fr v Pepsi, Toolbox Best Before, tvåan Rasmus, Isotop´s Groupleader och trean
Sara, Toolbox Wild Thing.
Kluriga frågor Efter Match Showen bjöds det in till lunch och tipspromenad. Det
doftade gott från grillen och grillmästarna Hans-Ivar Byberg och Roger Eriksson
grillade karrékotletter för brinnande livet. Anne-Marie Byberg hade satt ihop
några kluriga frågor till en tipsrunda för både stora och små.

Snabbaste hunden
Efter lunch var det dags för Bedlingtonracet med 36 startande hundar som
sprang två och två. Den som vann varje heat gick vidare i fortsatt tävlan. I
finalen deltog tre hundar. Mest snabbfotad var Seven, Ch Isotop´s Message In A
Bottle. Men utan matte Ewa Pajuniemis strålande kroppsarbete hade nog loppet
varit kört. God två blev Bamsen, Ch Isotop´s Icarian Lad och trea kullbrodern
Eddie, Isotop´s Indigo Blue. Här var Toolbox-hundarna chanslösa och Isotop fick
sin revansch från Match showen där två Toolbox-hundar var i topp.

11

Segerdans:
Seven, Isotop´s Message In A Bottle tog hem Bedlingtonracet till matte Ewa
Pajuniemis förtjusta segerdans
Lena Lidsell
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Information från valberedningen.
Valberedningen har nu påbörjat sitt arbete inför årsmötet 2004. SKBKs
medlemmar uppmanas härmed att ge förslag på personer som ni vill se som
funktionärer i SKBK.
Följande skall väljas på årsmötet i januari 2005
Ordförande på ett år.
Styrelseledamot på två år

(Kirsten S Björnsson vald t.o.m. 2004)

Styrelseledamot på två år

(Janet Ekberg vald t.o.m. 2004)

Styrelseledamot på två år

(Ulla-Britt Börjesson vald t.o.m. 2004)

Suppleant på ett år
Två revisorer på ett år
Två revisor suppleant på ett år

Valberedning består av följande personer
Karin Olsson
(sammankallande)

Grågåsgat.4 A
412 62 Göteborg

Reijo Södergren

Kaserng.3,
723 47 Västerås

Anki Bengtsson

Runöbacken 39
184 41 Åkersberga
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031 – 81 29 23
karin_ab_olsson@yahoo.se

021 – 13 10 50
sodergren.reijo@telia.com

08 – 540 627 77

Bogenträff 2004
I år var det 6:e gången vi träffades i Bogen. På fredagskvällen samlades vi för
att äta en välkomsträtt vilken var den värmländska nationalrätten nävgröt med
fläsk. Denna maträtt tillagades och serverades av två stycken kunniga
medlemmar i Brunskogs Husmodersförening.
Efter denna kraftiga måltid blev det en promenad för oss och hundarna.

På lördag förmiddag gick vi den sedvanliga tipspromenaden som även i år var
gjord av familjen Forsberg. Det var en hel del svåra frågor och det blev en hel
del gissande. Den som gissade minst och kunde det mesta var Henry, vi andra
kom långt efter. Kerstin och Peder hade prisutdelning när vi fikade. Vi åt
rabarberpaj med vaniljsås och andra goda kakor.

På eftermiddagen hade vi lite tävlingar som innehöll bollkastning, pilkastning,
hästskor, freesbee och luftgevär. Den tävlingen vann Marianne.
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Vi gjorde lite hopp och tunnelövningar med hundarna. Inkallning och sitt kvar
provade vi också.
Tomas tände grillarna senare på eftermiddagen och sedan njöt vi av det
nygrillade som var och en hade med sig.
Vi hade prisutdelning på tävlingen som vi hade haft tidigare under dagen.
Eva lämnade över en present till oss från alla deltagarna, Tack ännu en gång.
Vi gick en längre promenad senare på kvällen, vi hörde göken hela tiden när vi
gick, vi kom närmare och närmare men såg den aldrig.

Söndagsförmiddagen gick vi en skogspromenad till Tvällens festplats och
tillbaka. Sedan var det dags att städa sig ur stugorna. Det är alltid lika svårt att
resa hem igen och vi kommer alltid i väg sent. När vi stod vid bilen och skulle
säga hej då till Eva, då kom det en fågel och ropade kok ho över huvudet på
oss, det var tur att den sa kok ho annars hade vi aldrig vetat att det var göken.
Så som vi letade efter den kvällen före.
Tack för i år och väl mött nästa år hälsningar Tomas och Anne-Beth med hundar
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Annons

"Födda"
Den 18 maj 2004 föddes valpar, 1+1, båda blå
efter Ch Blue Light´s Ares
Ägare: Eva Oldemark, Magnor (N)
undan Petite´s Field Pansy
Ägare: Britt-Marie Thim, Mariestad

Parnig har skett mellan
SUCH NUCH Isotop’s Trumbler S13133/96
Ägare Kerstin Forsberg, Motala
och
Isotop’s Bianca S12733/2002
Ägare Britta Norlén Tibro tel 0504-21200
Båda hundarna är DNA testade och tolkade till kod 0
Bianca 1-1, a-a och Trumbler 1-1, a-c
Valparna blir bärarfria och beräknas födas 20/9-04
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Hälsar till alla valpköpare och vänner.

Marianne Bergius Jutagårdsvägen 29, 443 38 LERUM
Tel: 0302-107 00; Mob. 0707-340 083
E-post m.bergius@telia.com
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Tur och retur Norge
En returbiljett till Norge blev det för Viktoria Lidsell på Norska Kennelklubbens
Juniorhandlingstävling i Drammen den 12 juni. Viktoria och Saga, Isotop´s
Boccia, vann BIS-finalen med 18 deltagande ungdomar och hundar.


Jag kände mig lugn och avslappnad för jag var så nöjd med dagens tidigare
framgångar, säger Viktoria.



- Därför kunde jag koncentrera mig så bra och följa domarens rörelser i
ringen och visa min hund på bästa sätt.

- När domaren plockade ut mig bland de fem finalisterna, så förstod jag att
jag skulle bli placerad, men jag blev ändå överraskad och naturligtvis
jätteglad över att jag vann, för de andra ungdomarna var så duktiga på att
visa sina hundar, säger hon.
Med vinsten i handen kvalificerade sig Viktoria till Norska mästerskapen i
Juniorhandling på Vinnarutställningen i Hamar i November.


Viktoria Lidsell som visade Saga, Isotop´s Boccia, vann BIS-finalen i Juniorhandling på
NKKs Internationella utställning i Drammen. Domare var Kari Granaas Hansen, Norge.
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Rasmus, Isotop´s Groupleader visad av lillasyster Karolina tog sitt första cert och blev
BIR. Saga, Isotop´s Boccia visad av Viktoria fick norskt cert, cacib och blev BIM.

Dagen som helhet blev även lyckad för de två svenska hundarna som deltog i
kvalitetsbedömningen. Av sex deltagande Bedlington fick Rasmus, Istotop´s
Groupleader sitt första norska cert och blev BIR, visad av lillasyster Karolina.
Viktoria visade Saga, Isotop´s Boccia, ägd av Patricia Eriksson-Byberg, som fick
norskt cert, cacib och blev BIM. Saga kan därmed stoltsera med titlarna norsk
och internationell utställningschampion.
Lena Lidsell
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Analys över avel med bedlingtonterrier åren 1993- 2003
Inledning
Följande analyser grundas helt på uppgifter i SKK´s rasdata och omfattar
endast hundar för vilka registreringsuppgifter innehåller födelsedatum.
Analyserna har i huvudsak utgått från att uppgifterna i rasdata är korrekta.
Undantag gäller dock ett mindre antal, 3 hundar, som uppenbart varit
dubbelbokförda under olika registreringsnummer. De felen har rättats. Uppgifter
om registrerade hundar avser hundar födda angivna årtal och kan därför avvika
något från officiella uppgifter om registreringssiffror för respektive år.
Antal födda hundar och inavel
Som framgår av tabellen nr 1 har antalet födda hundar legat relativt stabilt
under hela den redovisade perioden och stamtavlorna är i genomsnitt kompletta i
nära 5 generationer.
Tabell 1. Födda hundar och inavelsgrad under pren 1993 - 2003.

Födda år

Antal

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
TOTALT/MEDELVÄRDEN

60
46
43
58
55
41
65
72
41
45
67
593

Inavel %
7,82
9,18
10,77
6,57
8,30
12,79
10,23
5,04
5,06
8,40
8,83
8,30

Stamtavlans
djup
4,6
4,8
4,8
4,6
4,8
4,9
4,9
4,9
4,8
4,8
5,0
4,8

I analyserna används genomgående inavelsberäkningar baserade på 5
generationers stamtavlor. Den genomsnittliga inavelsgraden i rasen har under
hela perioden 1993 – 2003 varit oroväckande hög. Vid ett tillfälle (1998) var
nivån så hög att den överskred systematisk kusinparning i hela rasen. En
genomsnittlig inavelsgrad på så höga nivåer som för bedlingtonterrier ger
anledning till påpekande om risker för rasens hälsa på längre sikt. För att
undvika alltför påtagliga risker för genetisk utarmning med åtföljande negativa
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effekter på hundarnas fysiska och mentala hälsa bör man eftersträva att i vart fall
inte överskrida en inavelsstegring som är högre än ca 0,5 % i genomsnitt per
generation för hela rasen. Med de beräkningsmetoder som använts i analysen
innebär det att den genomsnittliga inavelsnivån för ett enskilt registreringsår inte
bör ligga högre än ca 2,5 %. År 2003 låg inavelsnivån för bedlingtonterrier i
Sverige vid 8.8 %, vilket är betydligt över det värde som internationellt allmänt
anses medföra en påtaglig risk för en djurstams långsiktiga överlevnad. Att
följande siffror för effektiv avelsbas ändå till nöds håller rasen över den nivån
för perioden 1998-2003 beror på de lägre inavelsnivåerna åren 2000 och 2001.
Effektiv avelsbas
Den beräknade avelsbasen (effektiva populationen) avser inte antalet faktiskt
använda avelsdjur. Beräkningarna utgår i stället från den faktiska ökningen av
inavelsgraden i den stam av hundar man faktiskt har. Därefter beräknar man hur
stor en slumpparad population med lika antal hanar och tikar skulle behöva vara
för att inavelsstegringen skulle bli densamma som i den verkliga hundstammen.
Det antal man då får fram är måttet på den effektiva populationen eller
avelsbasen. Den effektiva avelsbasen beskriver således hur närbesläktade de
avelsdjur är som kommer till användning och vilken effekt den släktskapen får
på förlusten av ärftlig variation i djurstammen. Normalt räknar man med att en
ras eller art befinner sig i allvarlig fara för svåra genetiska skador när avelsbasen
(den effektiva populationen) underskrider nivån 50.
LatHunden, det databasprogram som använts för analyserna, medger
beräkningar av ”tillgänglig” avelsbas. Beräkningen baseras på slumpmässiga
simulerade parningar för två generationer framåt i tiden. Endast de hundar som
verkligen använts som avelsdjur av rasens uppfödare utgör startpunkt för
beräkningarna. Vid de simulerade och slumpmässiga parningarna tillåts dock
inte parning mellan helsyskon eller föräldrar och avkomma. Programmet tar i
övrigt inga andra hänsyn.
Analyser av avelsbasen (effektiv populationen) för bedlingtonterriers
redovisas i följande tabell.
Tabell 2. Utnyttjad och tillgänglig avelsbas åren 1993-2003 (Ne = avelsbas)
Period
1988-1993
1993-1998
1998-2003

Alla kullar
97
100
96

Beräknade
85
82
89
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Utnyttjad Ne
27
18
33

Tillgänglig Ne
52
50
55

Som framgår av tabellen är den tillgängliga avelsbasen under hela perioden
bara obetydligt större än den faktiskt utnyttjade. Mor bakgrund av den
utomordentligt begränsade tillgången till obesläktade hundar måste det anses
mindre välbetänkt att ytterligare krympa ned det tillgängliga utrymmet från
värden nära 50 till värden kring eller under 30.
I sammanhang där man ägnar sig år bevarande av utrotningshotade raser och
arter anses ett värde på 50 för effektiv population vara ett minimivärde under
vilket man inte långsiktigt kan garantera en djurstams överlevnad ens genom
systematiskt planerade avelsåtgärder för att rädda ärftlig variation. Under hela
den aktuella perioden har stammen av bedlingtonterrier i Sverige legat under den
gränsen. Ingen djurstam klarar i längden med bevarad mental och fysisk hälsa
den avsevärda förlust av ärftlig variation som den typen av avel medför.
Effekter av inavel på fruktsamhet

En studie av parningstyper, dvs. Hur närbesläktade kullarnas föräldrar varit
så som direkt syns av stamtavlan och utan direkta inavelsberäkningar, visar att
man i huvudsak undvikit mycket nära släktskapsparningar. De rena
incestparningarna är bara 9 av totalt 488 registrerade i rasen som helhet.
Tabell 3. Parningstyper i den totala databasen sedan 1970-talet.
PARNINGSTYP
I
II
III
IV

ANTAL
320
87
72
9

INAVELSGRAD %
5,0
13,4
18,8
29,8

KULLSTORLEK
3,3
3,5
3,1
3,4

Typ I = föräldrar mindre släkt än kusiner
Typ II = föräldrar släkt som kusiner och motsvarande
Typ III = föräldrar släkt som halvsyskon och motsvarande
Typ IV = föräldrar släkt som helsyskon eller föräldrar-avkomma
Som framgår av tabellen syns ingen mer påtaglig effekt av nära
släktskapsavel på kullstorleken. Den genomsnittliga kullstorleken är emellertid
redan mycket låg och med stor säkerhet nedsatt pga inaveln i rasen som helhet.
Normal kullstorlek för hundar av bedlingtonterierns storlek ligger minst vid ca 4
valpar. Vid låg kullstorlek syns sällan starka effekter av inavel pga att
kullstorleken ju aldrig kan bli mindre än 1. Vad som med stor säkerhet kan
sägas, även om det inte finns något siffermaterial för att redovisa de absoluta
effekterna, är att svårigheterna att få tikarna dräktiga ökar med stigande
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släktskap till hanhundarna. Med de höga inavelsnivåer som redovisas för
bedlingtonterrier finns det anledning att förmoda att åtskilliga problem av det
slaget redan har inträffat.
Det är anmärkningsvärt med den höga andelen närbesläktade parningar enligt
parningstyp iii, dvs. Mellan halvsyskon eller med far- och morföräldrar eller
föräldrars syskon, dvs. Fastrar, mostrar, farbröder och morbröder. Parningar på
halvsyskonnivå eller däröver har utgjort nära 17 % av alla genomförda parningar
vilket måste betraktas som extremt högt och svårt att förstå motiven till mot
bakgrund av de mycket väl etablerade kunskaper som finns inom all
husdjursavel om de negativa effekterna av stark inavel Det finns inga godtagbara
genetiska skäl att riskera hälsan hos den direkta avkomman med den typen av
parningar.
Hanhundsanvändning
Möjligheterna att bevara ärftlig variation i en ras är i betydande grad
beroende av antalet för avel tillgängliga handjur och det sätt på vilket de används
i avel. Beräkningarna här utgår från att en genomsnittlig hanhund utnyttjas i avel
under en period av 4-5 år. För att det då skall vara möjligt att upprätthålla en
rimlig bredd i aveln bör ingen hanhund tillåtas att produ-cera med än maximalt
ca 5 % av antalet valpar i en generation och helst inte över 2 %.
Med endast ca 50 valpar registrerade per år skulle det för rasen
bedlingtonterrier i dag med-föra ett en maximal livstidsproduktion kring ca 1215 valpar, eller ca 4-5 kullar per hane. Värdena gäller om aveln helt skulle
baseras på hundar i den svenska stammen och utan till-skott av importer.
Sammanlagt 15 av de under perioden 1993-2003 totalt 89 använda
hanhundarna överskri-der rekommenderade maximigränser för
hanhundsanvändning. Störta antalet valpar är regi-strerade efter S12677/91
Fracas Dream Boy med 44 valpar och 59 barnbarn. Än starkare infly-tande i
aveln har S28959/87 And-Just-Me åstadkommit genom 33 egna avkommor men
inte mindre än 102 barnbarn.
Då varje avkomma har en far men två far- och morfäder kan antalet barnbarn
uppgå till ca dubbla antalet egna valpar utan betydande risk för alltför starkt
inflytande av en enskild hane på rasen. Värden för maximalt antal barnbarn och
rekommenderad nivå skulle då ligga vid ca 25-30 barnbarn. Av de 20 mest
använda hanhundarna i rasen har 10 fler barnbarn än rekom-menderad
maximinivå.
I de fall där antalet barnbarn är väl högt är det inte hanhundarna själva som
kommit att överanvändas utan deras avkomma. Det finns avsevärda svårigheter
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att begränsa användandet av enskilda hanhundslinjer därför att besluten inte
ligger hos en enskild hanhundsägare utan hos gruppen tikägare som väljer
parningspartners för sina tikar. Det finns inga enkla vägar att reglera
användningen av närbesläktade hanhundar annat än genom en intensiv och
snabb in-formation till alla tikägare om den faktiska användningen av avelsdjur i
rasen. Därmed ges tikarnas ägare ökade möjligheter att undvika att alla utnyttjar
samma härstamningslinjer så att enskilda härstamningar blir alltför starkt
representerade i rasen.
Hanhundars släktskap.
Ett vanligt problem, som gör beräkningar av rekommenderat största antal
valpar otillfreds-ställande, är att flitigt använda hanar ofta är nära släkt. Som
exempel kan nämnas tre hanar från kennel toolbox på listan över de 20 mest
avända avelshanarna. Toolbox besserwisse toolbox candyman och toolbox
lycko pelle är halvbröder vid tiken velvety kiss of fire. Den tiken är i sin tur
starkt inavlad då hennes föräldrar är halvsyskon. De tre halvbröderna från kennel
toolbox bidrar därför långt mindre till bevarande av ärftlig variation än tre obesläktade hanar. Tillsammans har de redan 48 valpar dvs. Över den
rekommenderade nivå som gäller om de vore helt obesläktade.
Hanhundars avelsdebut.
I en välplanerad avel är det önskvärt att hanhundar inte tillåts producera mer
än ett begränsat antal kullar, i raser med begränsat antal registreringar maximalt
3 och i övriga raser maximalt 5 kullar, innan resultatet av de första kullarna
kunnat utvärderas. Om man både skall ta hänsyn till exteriör och mentalitet,
samt dessutom i någon grad gardera sig mot ärftliga sjukdomar och defekter som
debuterar först i vuxen ålder, så blir konsekvensen att hanen efter de första
inledande kullarna bör ställas på väntelista i minst 2 år innan man tar ytterligare
avkomma efter honom. Hanen själv bör dessutom av samma skäl vara minst 2 år
gammal innan han används i avel.
I raser med en så pass begränsad valpproduktion som för bedlingtonterrier
medges knap-past utrymme för en fungerande avkommeprövning om man
samtidigt vill undvika alltför snabb förlust av ärftlig variation i rasen. En
fungerande avel måste då i stället baseras på så säkra data som möjligt om de
enskilda avelsdjuren själva. Tillfredsställande information om en hunds egen
fysiska och mentala status som vuxen kan man knappast få före 2-3 års ålder.
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Avelsdebuten bör därför i raser som bedlingtonterrier uppskjutas till minst 2 års
ålder och gärna vänta till hundarna uppnått treårsåldern. Den senare tidpunkten
är särskilt aktuell om man i en ras har problem med sent debuterande ärftliga
defekter typ PRA. Nu förefaller, av de veterinära registreringarna att döma,
problemen med ärftliga defekter än så länge inte vara ett allvarligt problem för
bedlingtonterriers. Normal försiktighet i avel ger ändå anledning att förlägga
avelsdebuten relativt sent.
Den lägsta ålder vid första kulles födelse är för hanar 343 dagar. Det innebär
att hanen ifrå-ga användes i avel redan vid 9 månaders ålder, vilket naturligtvis
är alldeles för tidigt för att skapa sig en korrekt bild av hanens både mentala och
fysiska kvalitet. Ytterligare 25 hanar hade producerat sina första kullar för en
ålder av 2 år.
Breddad avelsbas.
I datorprogrammet lathunden finns möjligheten att genom simuleringar
”para” valfria hanhundar med samtliga de tikar i stammen som är mödrar under
senare år. Genom att beräkna inavelsgraden för de simulerade kullarna får man
ett mått på varje hanhunds genomsnittliga släktskap med rasens tikar. Det ger en
direkt möjlighet att söka rätt på hanhundar som är mindre släkt än genomsnittligt
med tikarna och som därmed bidrar till att bredda rasens avelsbas. Antalet
bedlingtonterriers är så pass begränsat att en sådan analys körts för samtliga
hanar som över huvud taget skulle kunna tänkas för framtida avel (se särskild
bilaga). Listan kan dock innehålla några hanhundar som hunnit avlida och en del
som ägarna inte är beredda att ställa till förfogande. Listan kan också innehålla
hanar som av andra skäl inte är lämpade för avel. En genomgång av listan borde
dock kunna bidra till att hitta några hanar som kunde tillföra rasen gener som
ännu inte förekommer i hög frekvens och som därför bidrar till att upprätthålla
ärftlig variation och ett gott hälsotillstånd.
Tikar i avel
Även om tikar ofta ger ett mer begränsat antal egna valpar jämfört med
hanhundar så kan några ändå få ett betydande inflytande på aveln. Ett sådant
exempel är den tidigare nämnda S49191/92 Velevety Kiss of Fire som har 23
egna valpar och hela 106 barnbarn.
För tikar gäller allmänt att de debuterar senare i avel än hanhundarna. Inom
rasen har dock 13 av 87 svenskregistrerade tikar varit under 2 år vid sin första
kull men ingen tik under 1 år.
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Kennlar och inavel
Visserligen är den allmänna inavelsnivån i rasen som sådan exceptionellt
hög. Men det framstår ändå som anmärkningsvärt att en kennel som Fracas, med
92 registrerade valpar från 24 kullar håller en så hög genomsnittlig inavelsgrad
som 10,6 %, en nivå mellan kusin och halvsyskonparning. Den med sin
valpproduktion dominerande kenneln, Blå Skuggan, med 244 valpar ur 72 kullar
har en genomsnittsnivå för inavelsgrad på 7,6 %. Även om det ligger under
rasmedelvärdet så är nivån fortfarande över en nivå där alla föräldradjur är
kusiner. Den högsta inavelsgraden som noterats under perioden för en enskild
hund gäller S19689/93 Flamengos Jardin med en inavelsgrad av hela 37,4 %
beräknad över 5 generationer. Parning mellan föräldrar och avkomma eller
mellan helsyskon ger, utan bakomliggande inavel, inavelsgraden 25 % hos
avkomman.
Veterinär statistik
Mängden veterinära data i SKK´s register är så utomordentligt begränsad att
den inte tillåter att några slutsatser dras om rasens hälsotillstånd.
Mentalitet.
Av de 20 mest använda hanhundarna i rasen är det bara 4 som har någon annan
meritering än utställning och i två av fallen gäller det endast BOK-prov. Av samtliga
tikar har endast 4 nå-gon form av mentalprov. Tre av dem har BOK-prov, en dessutom
viltspårprov och slutligen en enda med mentalbeskrivning. Sammanfattningsvis kan
konstateras att någon anna för rasen gemensam redovisning än rena utställningsmeriter
helt saknas som underlag för avelsurvalet.

Rekommendationer
Den relativt vanligt förekommande parningen mellan alltför närbesläktade
hundar ger anledning till diskussion om vägar för en sundare planering av
enskilda parningar. Målet bör vara att så långt det är möjligt undvika alla
parningar mellan individer som är närmare släkt än kusiner samt att därutöver
sträva efter att minst halvera den nuvarande genomsnittliga inavelsökningen i
rasen. Och helst sänka den till under 2,5 % beräknat på fen generationer. Då den
tillgängliga avelsbasen uppenbarligen inte är tillräckligt för att ens
tillnärmelsevis nå det målet är planerade importer i syfta att sänka inavelsnivån
mycket angelägna.
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Arbetet med att reglera aveln bättre för att bevara önskvärd ärftlig variation
skulle dessutom underlättas av överenskommelser om att inte använda hanar och
tikar i avel vid låg ålder. Det senare skulle både ge en bättre överblick och
minska riskerna för spridning av icke önskade egenskaper i rasen genom tidig
och alltför intensiv användning av hanhundar som sedan inte visar sig riktigt
hålla måttet när avkomman väl är vuxen och kan värderas.
Inom praktiskt taget all hundavel saknas information om så viktiga
förhållanden som hundars genomsnittliga livslängd och deras verkliga
fruktsamhet. Uppgifter om livslängd skulle ge en betydande extra information
om hälsotillståndet i en ras. Mer exakta uppgifter om fruktsamhet skulle ge
tydliga och tidiga varningssignaler om störningar som en följd av inavel. För
närvarande finns endast registreringssiffror att utgå ifrån. De ger ingen
upplysning om antalet parningar som i genomsnitt krävs för att åstadkomma en
dräktighet. Inte heller ger det säkra upplysningar om den faktiska fruktsamheten
om inte redovisning sker också av valpar som dör tidigt eller avlivas. Kompletta
uppgifter av det skisserade slaget skulle vara till god hjälp vid en mer översiktlig
planering av aveln.
Mot bakgrund av de mycket låga värden för effektiv population (avelsbas)
som redovisats skulle det dessutom vara av intresse att mäta den faktiskt
tillgängliga ärftliga variationen i rasen. Det kan inte uppnås med beräkningar av
inavelsgrad utifrån kända stamtavlor utan måste ske genom analys av variation i
DNA. Prov av det slaget är i dag relativt enkla att ta och kostnaderna för
analyser sjunker för varje år som går.
En DNA-analys skulle ge en signal om de låga värdena för effektiv
population motsvaras av en lika oroande låg genetiskt variation. Om det är fallet
borde direkta åtgärder vidtas för att återställa rimligare variation i livsviktiga
gensystem. En annan fördel med att för dagen ta ett ”snapshot” av den genetiska
variationen vore att man därmed har möjligheter att i framtiden med större
säkerhet fastställa de genetiska konsekvenserna av de avelsstrategier som
tillämpas inom rasen.
Tidigare DNA-analyser inom bland annat rasen clumber spaniel visade på så
extremt uttömd ärftlig variation att rasen knappast kan återställas till full hälsa
utan raskorsning. Situationen är troligen inte kritisk på samma vis för
bedlingtonterrier. En motsvarande kris kan dock vara ett faktum inom
överskådlig tid om inte systematiska motåtgärder sätts in i tid och det kan därför
vara betydelsefullt att skapa en god saklig grund för framtida planering.
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Omotiverad och stark rädsla för även relativt vardagliga företeelse är av
mentala beskrivningsdata att döma, ett tilltagande problem i många hundraser. I
vissa fall är rädslereaktionerna så pass starka att de måste utgöra ett direkt
lidande för de drabbade hundarna. Det finns sannolikt en hel del miljöeffekter
som orsaker bakom en del av den rädsla som kunnat konstateras. Utförda
beräkningar visar dock att rädsla kan vara relativt starkt ärftlig betingad.
Avsaknaden av varje form av data om rasens mentala status gör att ingenting för
dagen kan sägas om tillståndet hos bedlingtonterriers utöver den allmänna
kunskap som uppfödare och hundägare har av sina hundar. I alltfler raser
genomgår numera så pass många hundar de mentalbeskrivningar (MH) som
utförs i SBK:s regi. Erfarenheten visar att redan ett så pass begränsat antal som
ett trettiotal beskrivna hundar kan ge en rätt god bild av rasens allmänna
mentalitet. I en ras med så pass begränsat individantal torde även en så liten
grupp hundar rätt väl täcka rasens härstamningsbakgrund, detta särskilt med
tanke på den mycket nära släktskapen mellan hundar i rasen. Det skulle vara av
betydande värde om man inom rasklubben gjorde en engångsinsats för att få
några tiotal hundar till MH-beskrivning så att man erhöll en bild av rasens
mentala tillstånd.

SPRÖTSLINGE DEN 2 MAJ 2004

Per-Erik Sundgren
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Danmark
Udstillinger siden sidst:
Roskilde 5/6-04: 4 hunde tilmeldt
Chelsea’s Favorite Comedian, unghundekl., 1.Pr., 1.v., SL, BH-1,
Komtessa’s BlueRollo1.Pr., 2.v., SL, BH-2.
Ladyleika’s Cherie, unghundeklasse 1.Pr.,2.v., SL, BT-2
Komtessa’s BlueSandra, 1.Pr.,1.v., SL, CK, Cert., BIR.
Roskilde 6/6-04:
Chelsea’s Favorite Comedian, unghundekl., 1.Pr., 1.v., SL, CK, BH-2,
Komtessa’s BlueRollo i åben klasse 1.Pr., 1.v., CK, Cert., BH-1.
Komtessa’s BlueSandra, 1.Pr.,1.v., SL, CK, Cert., BIR.
Lørdag 16/5-04 var Jytte og jeg på dameturtil udstilling i Pinnebergnær
Hamburg, og tænk engang; vi klarede turen helt uden vore ”mænd”. Vi
kørte tidlig lørdag morgen. Det var 1 gang jeg kørte selv i Tyskland, men
Jørgen havde planlagt turen for mig. Vi kørte kun forkert én gang. Det var
et dejligt udstillingssted, med gode ringe og dejlig sol. Man føler sig
rigtig velkommen på tysketerrier klub udstillinger. Vi havde Peppaog
Sandra med, og dommeren sagde til Jytte: det var ham en ære, at dømme
2 så gode Bedlingtonner. De fik alt hvad de kunne tilkomme, Peppa blev
BOB og Sandra blev bedste hundin, med meget flotte bedømmelser.
I store ring blev Peppabedste hochleufer; bedste niederleuferblev en
skotte, der også blev BIS. Jytte deltog også i parklasse, som hun vandt.
Jeg håber, vi en anden gang kan komme af sted sammen, så vi kan vise, at
vi også kan klare nogle gode resultater.
Birgit
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Lørdag 12/6-04: kørte jeg med 2 hunde til Neumünster, hvor jeg på
KfTudstilling udstillede Komtessa’sBlue Rollo på hans 1. udstilling i
åben klasse. Rollo fik sit 1.KfTCAC og sit 1 VDHCAC og blev BOB.
Søndag 13/6-04: Samme på den Internationale udstilling havde jeg igen
Rollo samt Komtessa’s Brown OnlyYou My Love. Begge fik KfTCAC
og VDHCAC, CACIB. My-My fik BOB og Rollo bedste rüde.
Vi var også på en weekend-tur til Stettini Polen. Vi kørte torsdag sidst på
dagen, hvor vi kørte så langt vi kunne overkomme. Efter vi havde drukket
kaffe og spist vor klemmer og luftet hundene (5 stk.) sov vi lidt i bilen og
fortsatte, da det blev lyst. Er i klar over hvor tidligt det bliver lyst på
denne årstid? Ved middagstid fredag var vi i Stettin. Det var nok ca. 10 år
siden vi sidst var der og der var egentlig ikke sket så meget med byen
siden da.
Vi havde lånt et bykort, hvor vi ikke kunne se gadenavnet, hvor vort hotel
skulle ligge, så vi kørte rundt i den indre by et stykke tid, hvor vi mente
hotellet skulle ligge. Det var umuligt at finde. Til sidst måtte vi benytte
det gamle middel – at bede en TAXI om at køre foran os og der var kun
ca. 3 min. kørsel til hotellet (gennem en lille tunnel under en banelinie,
over en byggeplads og så var vi der. Det var jo meget let!
Så kom betalingen for turen. Vi forsøgte på tysk og engelsk, men gik over
til fingersprog. Frem kom komen EURO-seddel. Vi havde jo endnu ikke
fået vekslet til Sloty. Den kvindelige chauffør kiggede på sedlen 5 Euro,
så rakte hun 1 finger i vejret og vi tog 1 Euro mere frem. Hun rystede på
hovedet og tog denne mønt (ca. 7,5o d.kr.) og var tilfreds med denne og
gav mig min seddel tilbage. Det må jo siges at være meget billigt; vi
havde kørt rundt om hotellet uden at kunne finde det i et par timer.
Polske vejskilte er temmeligesvære at læse, hvis der da overhovedet er
nogen. På hotellet var der overhovedet ingen problemer, de kiggede på
vore 5 hunde, der selvfølgelig opførte sig pænt, og efter vi havde
installeret os kørte vi ud for at finde Arkona Stadion så vi ikke skulle lede
efter det lørdag morgen. Vi havde på fornemmelsen, at vi skulle være der
i god tid, vi kunne huske noget om meget lidt parkeringsplads.
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Efter vi havde beset stedet kørte vi tilbage til hotellet. Vi kørte i meget
kraftige tordenbyger og frygtede morgendagens udstilling i det fri.
Kl.7 lørdag morgen den 19/6 spiste vi hotellets morgenmad og kørte i
godt vejr tidligt til stadion og fik anvist parkeringsplads og kom hurtigt
ind hvor vi skulle være. Vi havde meldt 5 hunde til uden at sende penge
og det var stadig væk den rigtige måde at klare dette på, og det blev klaret
godt, personalet talte godt tysk og efter lidt små forviklinger gik alt i
orden.
Vi havde en svensk dommer, der dikterede på engelsk til en tolk, der oversatte
til polsk. Dommeren blev en lille smule mopset, da hun skiftevis havde tiltalt mig
på engelsk og tysk og jeg havde svaret på de samme sprog og hun opdagede,
at jeg var dansker. Hun kunne dog godt se, det morsomme i det og påstod jeg
havde luret hende. Hun kunne dog lide vore hunde og gav alle Excellent.
Komtessa’s Blue Rollo fik cert, CACIB og BOB. Komtessa’s Brown Eicke fik
også cert, CACIB og Bedste tæve. Komtessa’s Blue Karusofik cert RCACIB og
bedste han-2. Komtessa’s Blue Sandra fik unghundecert. Og bedste tæve-2.
Komtessa’s Brown OnlyYou My Love fik excellent uden cert. I store ring deltog vi
i parklasse, hvor vi blev nr 2 af 22 par kun slået af Lars Kalkerup fra Danmark
med 2 Papilloner. Efter parklassen hjalp Lars mig med opdrætsklassen, hvor vi
hver gik med 2 hunde og hvor vi blev nr. 2 af 8 opdrætsklasser. En rigtig god
dag. Vi pakkede nu hurtigt sammen og kørte mod grænsen, hvor vi tankede og
derefter skiltes, da Lars skulle nå en færge og vi skulle af landevejen hjem. Da vi
havde passeret Lübeck holdt vi ind på en tankstation og hvilte øjnene et par
timer. Da vi vågnede havde jeg lavet mit glansnummer, glemt at slukke lyset =
nul strøm. Vi var heldige, en ung tysker havde et par startkabler og sagen var
løst på få minutter, og vi fortsatte mod Danmark uden flere problemer.
Jørgen
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Utställningsresultat Sverige
Malmö 21/3 (3+3) Domare: Martha Heine, Tyskland
Klass
Namn
Ägare
H JUNKL Elvis-Presley
Ulrika Lindahl
H JUNKL Blju Be Judzhens Yellow Gay Svetlana Pryakhina

Resultat
1,2 ck BH-2
1, 1 ck, BH-1 cert BIR
BIG-3
Gloria Qvarnström 1, 1
Marie Regnelli
2
Ami & Rolf Lyberg 1, 1 ck BT-1 cert BIM
cacib
Kerstin Hemselius 2

H ÖKL
Opalens Ramses
T JUNKL Skybar Bitter Sweet
T ÖKL
Tendency Of Celtic Odyssey
T ÖKL

Opalens Roxette

Stockholm 11/4 (6+2) Domare: Monique Vam Brempt, Belgien
Klass
Namn
Ägare
Resultat
H JUNKL Isotop's Groupleader
Lena Lidsell
1, 1 ck BH-4 cert
H CHK
Isotop's Bugatti
Ninna Odehag
4 ck
H CHK
Blå Skuggans Web Master
Siv Eriksson
1 ck BH-1 BIR cacib
H CHK
Isotop's Battery
A-M & M Byberg 2 ck BH-2 rcacib
H CHK
Velvety Out Of Sight
Bente Hasson
3 ck BH-3
H VETK Velvety Mawrick
Bente Hasson
1 ck BH_R
T JUNKL Toolbox Free Falling
Malin Byberg
1,1 ck BT-1 cert BIM
T UKL
Isotop's Etna
Kirsten S Björnsson 1, 1 ck BT-2 cacib

Västerås 24/4 (5+2) Domare: Matti Luoso, Finland
Klass
Namn
Ägare
H JUNKL Isotop's Groupleader
Lena Lidsell
H CHK
Isotop's Bugatti
Ninna Odehag
H CHK
Blå Skuggans Web Master
Siv Eriksson
H CHK
Isotop's Battery
A-M & M Byberg
H VETK Toolbox Lycko Pelle
Eva Byberg
T JUNKL Toolbox Free Falling
Malin Byberg
T CHK
Blå Skuggans Www Bla Skuggan Com
Ami & Rolf Lyberg
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Resultat
1, 1
3 ck BH-4
2 ck BH-3
1 ck BH-1 BIR
1 ck BH-2
1,1 ck BT-2 cert
1 ck BT-1 BIM

Skara 8/5 (1+2) Domare: Harto Stockmari, Finland
Klass
Namn
Ägare
H ÖKL
Skybar Aeon Stalker
Jenny Melchert
T UkL
Top Crystal's In The Summertime Sofia Fagerholm
T ÖKL
Skybar Sheepomania
Hanne Winninge

Resultat
1, 1
1, 1 ck BT-1 cert BIR
1, 1

Piteå 15/5 (1+0) Domare: Wenche Eikeseth
Klass
Namn
Ägare
H ÖKL
Isotop's Bogart
Eva Johansson

Resultat
1, 1 ck BH-1 cert BIR

Sjöbo 15/5 (2+3) Domare: Gerard Fox
Klass
Namn
H JUNKL Blju Be Judzhens Yellow Gay
H ÖKL
Skybar Aeon Stalker
T UKL
Top Mix Quiet Sandcloud
T ÖKL
Blå Skuggans Brown Biscuit
T ÖKL
Skybar Sheepomania

Resultat
1, 1 ck, BH-1 cert BIR
1, 1 ck , BH-2
1, 1 ck , BT-3
1, 1 ck BT-1 cert BIM
1, 2 ck BT-2

Ägare
Lyberg
Hanne Winninge
Katarina Ekegren
Ann-Marie Lyberg
Hanne Winninge

Stenungsund 22/5 (4+4) Domare: Seamus Oates
Klass
Namn
Ägare
H JUNKL Skybar Completely Irresistible
Lena Westholm
H JUNKL Crystal's Jerry Lee Lewis
Gerd Johansson
H CHK
Isotop's Bugatti
Ninna Odehag
H CHK
Isotop's Battery
Malin Byberg
T JUNKL Top Crystal's Kiss Me Quick
Marianne Bergius
T JUNKL Top Crystal's Kiss Of Fire
Lilian Svensson
T UKL
Jewelbox Friendship Ring
Malin Byberg
T CHK
Top Crystal's Hey Good Looking Marianne Bergius
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Resultat
1, 1 ck BH-3 cert
1, 2 HP
2 ck BH-2
1 ck BH-1 BIM
1, 1 ck BT-3
1, 2 HP
1, 1 ck BT-2 cert
1 ck BT-1 BIR BIG-3

Stenungsund 23/5 (6+3) Domare: Carl Gunnar Stafberg
Klass
Namn
Ägare
H JUNKL Skybar Completely Irresistible
Lena Westholm
H JUNKL Blju Be Judzhens Yellow Gay
Lyberg
H JUNKL Crystal's Jerry Lee Lewis
Gerd Johansson
H CHK
Isotop's Bugatti
Ninna Odehag
H CHK
Isotop's Battery
A-M &M Byberg
H VETK Isotop's Sans Rival
A-M &M Byberg
T JUNKL Top Crystal's Kiss Me Quick
Marianne Bergius
T JUNKL Top Crystal's Kiss Of Fire
Lilian Svensson
T UKL
Jewelbox Friendship Ring
Malin Byberg

Hässleholm 23/5 (1+5) Domare: B Larsen-Rosvall
Klass
Namn
Ägare
H JUNKL Elvis-Presley
Ulrika Lindahl
T ÖKL
Blå Skuggans Chasing Sunshine
T ÖKL
Skybar Interstellar Overdrive
Linda Ljungdahl
T CHK
Blå Skuggans Www Bla Skuggan Com
Ami & Rolf Lyberg
T ÖKL
Skybar Sheepomania
Hanne Winninge
T ÖKL
Goldie-Hawn

Taxinge 29/5 (5+3) Domare: Rose Envall-Larsson
Klass
Namn
Ägare
H JUNKL Isotop's Groupleader
Lena Lidsell
H ÖKL
Isotop's Apollo
A-M &M Byberg
H CHK
Isotop's Battery
Malin Byberg
H CHK
Honeymist Buddy Rich
Ulla Fransson
H VETK Toolbox Lycko Pelle
Eva Byberg
T UKL
Fracas Now And Forever
U & R Fransson
T UKL
Jewelbox Friendship Ring
Malin Byberg
T CHK
Isotop's Salome
Ann-Mari Byberg
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Resultat
1, 3
1, 1 ck, BH-1 cert BIR
1, 2 HP
2 ck BH-4
1 ck BH-3
1 ck BH-2
1, 1 ck BT-2
1, 2 HP
1, 1 ck BT-1 cert BIM

Resultat
1,1 ck BH-1 cert BIM
1, 2 ck BT-3
1, 3
1 ck BT-1 BIR BIG-R
1, 1 ck BT-2 cert
1, 4

Resultat
1, 1
1, 1 ck BH-4 cert
2 ck BH-3
1 ck BH-1 BIR
1 ck BH-2
1, 1 ck BT-1 cert BIM
1, 2 ck BT-2
1 BT-3

Österbybruk 30/5 (9+3) Domare: Martin Van d Weijer, Holland
Klass
Namn
Ägare
Resultat
H JUNKL Isotop's Groupleader
Lena Lidsell
1, 1
H ÖKL
Toolbox Best Before
Anna-Karin, Micke och Frida
1, 1
H CHK
Isotop's Bogart
Eva Johansson
1 ck BH-1 BIR cacib
H CHK
Isotop's Bugatti
Ninna Odehag
4 ck BH-R
H CHK
Isotop's Message In A Bottle
A-M & M Byberg R
H CHK
Isotop's Battery
Malin Byberg
3 ck BH-4
H CHK
Isotop's Dandy
Britta Gauffin
OPL
H CHK
Honeymist Buddy Rich
Ulla Fransson
2 ck BH-2 r-cacib
H VETK Toolbox Lycko Pelle
Eva Byberg
1 ck BH-3
T UKL
Fracas Now And Forever
U & R Fransson 1,1 ck BT-1 cert BIM cacib
T UKL
Jewelbox Friendship Ring
Malin Byberg
1, 2 ck BT-2 r-cacib
T ÖKL
Toolbox Wild Thing
2

Vadstena 5/6 (0+2) Domare: Svein Helgesen
Klass
Namn
Ägare
Resultat
T JUNKL Top Mix Paint Ball
A-L Granath-Öberg 1, 1 ck BT-1 cert BIR
T ÖKL
Top Crystal's In The Summertime Sofia Fagerholm
1, 1 ck BT-2

Karlstad 12/6 (1+2) Domare: Dodod Sandahl
Klass
Namn
Ägare
Resultat
H JUNKL Borsali'nos Zeke
Lisa Möckelind
1, 1
T UKL
Isotop's Etna
Kirsten S Björnsson 1, 1 ck BT-2 cacib
T ÖKL
Top Crystal's In The Summertime Sofia Fagerholm
1, 1 ck BT-1 cert BIR

Vännes 13/6 (1+0) Domare: Dan Ericsson
Klass
Namn
Ägare
Resultat
H ÖKL
Toolbox Best Before
Annakarin Degerlund 1, 1 ck BH-1 cert BIR cacib

Avesta 19/6 (4+2) Domare: Carl-Gunnar Stafberg
Klass
Namn
Ägare
H JUNKL Isotop's Groupleader
Lena Lidsell
H CHK
Blå Skuggans Web Master
Siv Eriksson
H CHK
Isotop's Battery
Malin Byberg
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Resultat
1, 1 HP
1 ck BH-1 BIR
3 ck BH-3

H CHK
T UKL
T ÖKL

Honeymist Buddy Rich
Fracas Now And Forever
Isotop's Boccia

U & R Fransson
U & R Fransson
A-M & M Byberg

2 ck BH-2
1,1 ck BT-2
1, 1 ck BT-1 cert BIM

Avesta 20/6 (4+1) Domare: Cindy Pettersson
Klass
Namn
Ägare
Resultat
H JUNKL Isotop's Groupleader
Lena Lidsell
1, 1 HP
H CHK
Isotop's Message In A Bottle
A-M & M Byberg 2 ck BH-3 r-cacib
H CHK
Isotop's Battery
Malin Byberg
1 ck BH-2 cacib
H VETK Toolbox Lycko Pelle
Eva Byberg
1 ck BH-1 BIR
T UKL
Jewelbox Friendship Ring
Malin Byberg 1, 1 ck BT-1 cert BIM cacib
Gällivare 25/6 (0+1) Domare: Johan Juslin
Klass
Namn
Ägare
Resultat
T CHK
Skybar Galactic Defender
Mimmi Naartijärvi 1

Borås 3/7 (3+4) Domare: Ann Rode
Klass
Namn
Ägare
Resultat
H JUNKL Blju Be Judzhens Yellow Gay
Lyberg
1, 1 ck, BH-1 cert BIR
H UKL
Crystal's Jerry Lee Lewis
Gerd Johansson 1, 1
H ÖKL
Opalens Ramses
Gloria Qvarnström 1, 1 ck BH-2
T JUNKL Top Crystal's Kiss Of Fire
Lilian Svensson
1, 1 ck BT-3 cert
T ÖKL
Top Crystal's In The Summertime Sofia Fagerholm
1, 1 ck BT-1 BIM
T ÖKL
Opalens Ramina
Sonja Olsson
2
T CHK
Blå Skuggans Www Bla Skuggan Com
Ami & Rolf Lyberg 2 ck BT-2

Piteå 3/7 (2+2) Domare: Alex Krasilnikoff, Danmark
Klass
Namn
Ägare
H CHK
Isotop's Bogart
Eva Johansson
H CHK
Isotop's Dandy
Britta Gauffin
T UKL
Isotop's Electra
Maria Burström
T ÖKL
Kamaharas Maja Plisetskaja
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Resultat
1 ck BH-1 BIR cacib
2
2
1, 1

Piteå 4/7 (2+1) Domare: A Sommi Picenardi
Klass
Namn
Ägare
H CHK
Isotop's Bogart
Eva Johansson
H CHK
Isotop's Dandy
Britta Gauffin
T UKL
Isotop's Electra
Maria Burström

Resultat
1 ck BH-1 BIR
2 ck BH-2
1, 1

Östersund 17/7 (1+2) Domare: Vigdis Nymark
Klass
Namn
Ägare
Resultat
H CHK
Blå Skuggans Web Master
Siv Eriksson
1 ck BH-1 BIM
T JUNKL Fracas Blue Nun
Inga Södergren
1, 1 HP
T CHK
Blå Skuggans Www Bla Skuggan Com
Ami & Rolf Lyberg 1 ck BT-1 BIR BIG-R
Lövudden 18/7 (3+3) Domare: Anja Puumala
Klass
Namn
Ägare
Resultat
H UKL
Isotop's Groupleader
Lena Lidsell
1, 1 ck BH-3 cert r-cacib
H CHK
Honeymist Buddy Rich
U & R Fransson
1 ck BH-2 cacib
H VETK Toolbox Lycko Pelle
Eva Byberg
1 ck BH-1 BIR
T UKL
Fracas Now And Forever
U & R Fransson
1,2 ck BT-2 r-cacib
T UKL
Jewelbox Friendship Ring
Malin Byberg 1, 1 ck BT-1 cert BIM cacib
T ÖKL
Petite's Flexible Naiad
Ewa Pajuniemi
1, 1
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En sommarhälsning
Var med matte och min kompis till Österbybruk annandag pingst. Vi hade
valpträff det var massor av Bedlisar där. Min matte sa att det var nästan
50 st. Det tycker jag var mycket med tanke på att det endast var två
kennelnamn.
Först fikade alla 2-benta, själv hade jag fullt upp att hälsa på alla. AnnMarie hade satt ihop frågor på tipspromenaden som skulle ha platsat i
Jeopardy. Vi hade en match show som Ulla Fransson dömde. Efter det åt
vi lunch. Mannen i familjen är en utmärkt grillkock.
Sen blev det tid för Bedlington Race. Race är det roligaste jag vet. Jag
gör det dagligen hemma, roligast är långa och jordiga åkrar. Tänk att jag
fick träffa min drömprins där, Linus heter han. Vi var på samma våglängd
sa mattarna. Hoppas verkligen jag träffar honom igen. Hög stämning och
ett glatt humör kan man verkligen säga om den här träffen och strålande
sol hela dan.
Ett stort varmt tack till
hela Familjen Byberg,
Toolbox och Isotop’s
kennel för den härliga
dag.
Det var väl värt att åka 70
mil för att få vara med.
Hälsningar från Bianca
och Pu-i genom
Britta Norlén
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INFORMATION FRÅN NORSKA TERRIERKLUBBENS TIDNING
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Min bäste kompis Majjen finns inte mer
kommer alltid att sakna dej.
Rubens.

För att få poäng för Årets Allroundbedlington.
Det är så här:
Har man har genomfört MH, tävlat lydnad, agility, spår mm så ska man skicka
kopia på protokoll, startkort el dyl till:
Eva Jonsson
Lisas Höjd 23681 43 Kristinehamn
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Registerade Bedlington 2004
Import
Blju Be Judzhens Yellow Gay, hane, sandf
Född: 2003-04-03
e. Junior Iz Sozvezdija Streltsa Idevy
u. Highland Neron
Inavelsgrad 0%
Miteymidgets Wahlbergi
Född: 2004-03-11
e. Moltyke Taggles With Miteymidgets
u. Mollora Enchantmentwithmiteymidgets
Inavelsgrad 9,2%

Fracas
Ulla & Rolf Fransson, Ingarö
Kull född 2004-01-05
e. Fracas Viva Viktor
u. Fracas Kiss Me Kate
Fracas Amazing Gregory, hane, sand
Fracas Amazing Gary, hane, sand
Fracas Amazing Geoffery, hane sand
Fracas Amazing Graham, hane, sand
Fracas Amazing Grace, tik, sand
Fracas Amazing Glory, tik, sand
Inavelsgrad 17,7 %
Blue Flash
Carin Ripe, Rottne
Födda: 2004-01-01
e. Obedient Oliver V Povera
u. Fracas Harmony Queen
Blue Flash Hugo Boss, hane, blå
Blue Flash Ralph Lauren, hane, blå
Blue Flash Marc O'polo, hane, blå
Blue Flash Oscar De La Renta, hane,
blå
Inavelsgrad 0%

Top Mix
Eva Jonsson, Kristinehamn
Kull född: 2003-12-24
e. Isotop's Trumbler
u. Top Mix Out Of Question
Top Mix My Christmas Present, hane, blå
Inavelsgrad 6,8 %
Bosom Friends
Per och Yvonne Olsson, Morgongåva
Kull född: 2003-12-08
e. Toolbox Candyman
u. Isotop's Bonny Lad
Bosom Friend's Anton, hane, blå
Bosom Friend's Astrid, tik, blå
Bosom Friend's Alma, tik, blå
Bosom Friend's Amalia, tik, sand
Inavelsgrad 10,5 %

Blå Skuggan
Ami & Rolf Lyberg, Stockaryd
Kull född: 2004-01-24
e. Meripihkan So You Say
u. Blå Skuggans April Sunshine
Blå Skuggans Earth Wind And Fire,
hane, sand
Blå Skuggans Eye Of The Tiger, hane,
sand
Blå Skuggans East Wind, tik, sand
Blå Skuggans End Of The Rainbow,
tik, sand
Blå Skuggans Easy Spirit, tik, blå
Inavelsgrad 4,5 %

Isotop
A-M & Malin Byberg
Kull född 2003-12-30
e. Isotop's Battery
u. Isotop's Boccia
Isotop's Hot Dog, hane, blå
Isotop's Hot Line, hane, blå
Isotop's Hot Shot, hane, blå
Isotop's Hot Stuff, hane, blå
Isotop's High Score, tik, sand
Isotop's High Five, tik, blå
Inavelsgrad 11,3 %
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Isotop
A-M & Malin Byberg
Kull född: 2004-01-11
e. Isotop's Battery
u. Isotop's Miss Moneypenny
Isotop's Ibsen, hane, blå
Isotop's Inka, tik, sand
Isotop's Iris, tik, blå
Inavelsgrad 2,6 %

Skybar
Hanne Winninge
Kull född 2004-04-23
e. Skybar Aeon Stalker
u. Skybar Dimensional Cataclysm
Skybar Dust'n' Decay, hane, sand
Skybar Dusk 'til Dawn, tik, blå
Inavelsgrad 12,1 %
Top Crystal
Marianne Bergius
Kull född 2004-04-18
e. Top Crystal's Jerry Lee Lewis
u. Top Crystal's Cinderella Rockafella
Top Crystal's Lady Madonna, tik, blå
Top Crystal's Love Me Do, tik, blå
Top Crystal's Let's Twist Again, hane,
blå
Top Crystal's Let's Dance, hane, blå
Top Crystal's Light My Fire, hane, blå
Top Crystal's Let It Be, hane, blå
Inavelsgrad 3,4 %

Isotop
A-M & Malin Byberg
Kull född: 2004-03-11
e. Isotop's Message In A Bottle
u. Isotop's Sensuella Isabella
Isotop's Jackpot, hane, blå
Isotop's Jetsetter, hane, blå
Isotop's Joyride, tik, blå
Inavelsgrad 7,0 %
Kull född: 2003-11-07
e. Borsali'nos Perito
u. Top Mix Enjoy Life
Ariell Da Mia Guccia, tik, sand
Inavelsgrad 2,1 %

Haväng
Catarina Romedahl
Kull född; 2004-06-01
e. Velvety Mawrick
u. Dodgewells Devon Dream
Haväng Haute Couture, tik, lever
Haväng Haut-Médoc, tik, blå
Inavelsgrad 0%

Fracas
Ulla & Rolf Fransson, Ingarö
Kull född 2004-04-06
e. Toolbox Candyman
u. Fracas Perfect Timing
Fracas Clark, hane, blå
Fracas Cassandra, tik, blå
Fracas Colombine, tik, blå
Fracas Celine, tik, blå
Inavelsgrad 15,1 %

Petite's
Britt-Marie Thim, Mariestad
Kull född; 2004-05-18
e. Blue Light's Ares
u. Petite's Field Pansy
Petite's Gingham, hane, blå
Petite's Glossodia, tik, blå
Inavelsgrad 2,9%

Opalen
Sonja Olsson, Hisings-Kärra
Kull född 2004-03-31
e. Skybar Sheeperior
u. Opalens Ramina
Opalens Sindbad, hane, blå
Opalens Sirocco, hane, blå
Opalens Scheherazade, tik, blå
Opalens Singoalla, tik, blå
Inavelsgrad 9,7 %
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Isotop
A-M & Malin Byberg
Kull född: 2004-05-17
e. Isotop's Smash Hit
u. Chelsea's Rhapsody In Blue
Isotop's Kassie Knockout, tik, blå
Isotop's Kiwi Fruitcake, tik, blå
Isotop's Koh-I-Noor, tik, blå
Inavelsgrad 0%

Anne Brandell, Anderstorp
Kull född: 2004-06-08
e. Skybar Sheeperior
u. Isotop's Senza Una Donna
Elton-John, hane, blå
Bonnie-Taylor, tik, blå
Dolly-Parton, tik, blå
Greta-Garbo, tik, blå
Grace-Kelly, tik, blå
Madonna, tik, blå
Inavelsgrad 7,5 %

För ovanstående kullar har inavelsgraden angivits.
Denna information publiceras som en del av SKBKs målsättning för RAS
(Rasspecifik Avels Strategi) som fastställts av årsmötet.

Rådgivare till USA:s president?
För mera ”hundkonst” se http://www.jeansdogshop.com/famousart-breeds.htm
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Brev från Finska klubben.

Till Avelsrådet för bedlington terrier i Skandinaviska
Bedlingtonklubben

Koppartoxikos nyheter från Finland
Vi har använt två markörer C04107 och C04107B. Vi har också försökt tolka
våra DNA-resultat. Nu har vi problem med att tolka hundar med svensk
bakgrund.
För tolkning behöver man biopsitestade hundar i linjer och vi behöver få
dokumenterade uppgifter på svenska hundar. Vi har inte erhållit tillräcklig
information för tolkning. Hoppas att ni i avelsrådet kan hjälpa oss och våra
uppfödare.
Vi har arbetat aktivt med en forskningsgrupp i Kanada, universitetet i Alberta,
Diana Cox och Veronica Coronado. Forskningsresultatet publicerades i
Mammalian Genome volume 14, sid 483-491 (2003).
I Finland börjar vi använda MURR1 DNA –testet i sommar. Det är inte samma
test som i England. Det engelska testet är ett RNA test. Med MURR1 DNA -test
kan vi kontrollera våra 2-2or som inte är biopsitestade. Vi vet inte säkert om de
alla är sjuka. Vi försöker undvika att behöva biopsitesta dessa 2-2or för att få
veta om deras 2 är kopplad med sjuk gen. MURR1 testet visar om hundens
DNA har två deletioner. Testet kan inte visa om de bara har en deletion eller
ingen. Det ska vi göra genom analys av stamtavlan, såsom vi gjorde förr med
hjälp av biopsitestresultat på sjuka hundar. Holländsk forskning visade att
biopsitestade sjuka 2-2or hade två deletioner. Därför testar vi alla våra 2-2or
som inte har biopsitestats.
Vi vet redan att vi också i Finland har 2-2 hundar som inte har två deletioner. De
har bara en deletion. Två sådana tikar var med i Alberta undersökningen. I
dessa linjer ska vi kolla också 1-2 (a-b) och 1-1 (a-a) hundar. Det är ju möjligt att
den sjuka genen i vissa linjer är kopplad med 1 (a).
I Alberta undersökningen deltog fyra bedlington familjer varav tre var finska.
Vi hade med hundar med typerna c-b och c-c. Hunden med c-c var biopsitestad
sjuk,
MURR1 och RNA testerna visade inte deletioner, inte en enda. Hundarna med
markören c-b visade bara en deletion och den var kopplad till b-markören.
Undersökningen med dessa hundar fortsätter ännu. Det är möjligt att det finns
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en annan mutation som orsakar höjt kopparvärde. Hundarna med markörerna cb bär då båda sjukdomar. Kanske är det inte så enkelt, men det är mycket viktigt
att använda markören C04107B, så att vi och också ni kan följa varifrån typen c
kommer. Om vi bara använder markör C04107 så vet vi inte de olika typerna
som kopplas med ettan. Genom att använda båda markörerna kan vi undvika
(hoppas vi) överraskningar med sjuka hundar som är typ 1-1.
Det är möjligt att sända blodprov på c-b hundar också från Sverige till Kanada,
om ni vill. Flera tester ger mera information till forskningen.
Vi kan ta med några svenska 2-2 hundar, som är släktningar till våra 2-2or, när
vi testar med MURR1 i Finland. Hoppas att vi kan hitta någon kontaktperson i
Sverige för detta arbete. Det vore fint att få veta så snabbt som möjligt hur det
är.
Vårt avelsprogram säger att avelshundens resultat måste tolkas och det är inte
möjligt utan tillräcklig information på stamhundar och dokumenterad information
om gjorda tester.

1.

Avelsstrategi och hälsoprogram samt tester i Finland

I Finland har Bedlingtonterriern ett Hälsoprogram för ärftliga sjukdomar
(PEVISA). Enligt detta måste valparnas föräldrar testas med biopsitest eller
DNA-analys eller gentest för koppartoxikos. Om DNA resultatet inte kan tolkas
måste uppfödaren begära dispens från FKK för att få avla på hundar utan
tolkning. Om uppfödaren använder utländska hundar krävs inte tolkning, men
hårprov eller blodprov måste sändas till FABALAB för analys. Provet måste vara
taget av veterinär. Alla finska prov ska också tas av veterinär som kontrollerar
hundens ID. Veterinären sänder provet till FABALAB. Det är också möjligt att ta
blodprov, men det är konstigare att arbeta med blod i laboratoriet.
Bedlingtonterriern har haft avelsstrategi i Finland i nästan 10 år och
hälsoprogram i sex år. Vi måste ha avelsstrategi i alla raser som har registerings
siffror över 50 hundar per 5 år. FKK har kommit med nya regler för avelsstrategi
och vi ska revidera nu i år. Årsmötet nästa mars ska ta ett beslut och sen ska vi
sända strategin till Finska Terrierklubbens årsmöte. FTK sänder avelsstrategin
till FKK, som har sista ordet. Det är ett stort arbete och vi behöver också
uppgifter om rasen från olika länder. Statistik är en sak. Lyckligtvis vi har redan
gjort detta arbete och också publicerat testresultaten i vår tidning och vi
fortsätter att göra det. Hoppas att uppfödarna förstår bättre varför vi måste göra
så. Alla ärftliga sjukdomar måste skrivas i strategin och också alla andra
problem inom rasen.
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2.

Ögonproblem efter svenska importer

Vissa uppfödare har testat ögonen på alla sina avelshundar redan i flera år, men
tidigare hade vi inte haft några problem med ögonen. Nu har vi en kull med tre
valpar efter två svenska importer (Blå Skuggans Keep An Eye On Me-Blå
Skuggans Just Do The Dance). Alla tre valparna har katarakt. Enligt
ögonspecialisten har två den ärftliga formen av katarakt (HC) och en ska testas
på nytt efter ett halvt år, hennes resultat är nu ärftligt med ? Mamman till
valparna fick resultatet HC? Mamman hade testats förr som ung, men hade inte
problem då. Det har varit en artikel i BTCA´s Tassels&Tales om
ögonsjukdomar. HC är en resessiv sjukdom. När vi köper hundar från olika
länder är det mycket viktigt att testa också ögonen. Vi har inte så många
bedlington i Finland, så risken är stor att nya sjukdomar sprider sig snabbt inom
rasen, om vi inte testar våra hundar. Vi hoppas verkligen att vi kan samarbeta
med er och utbyta information med varandra.

Avelsrådet i Finland
Ritva Kohijoki
+358405212645
email: sbk.jalostus@adicon.org

Anni-Marjatta Harjula
+358408114091
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Här kommer lite information om ögonsjukdomar hämtat från SKKs
hemsida med kommentarer gjorda av Catarina Romedahl, SKBKs
avelskommitté.
Retinal dysplasi (RD)
Med dysplasi avses en felaktig utveckling (dys- betyder dålig eller svår, plasis
betyder form) och retina är det latinska namnet på näthinnan. Två helt olika
former av retinal dysplasi förekommer. De betecknas (total) retinal dysplasi
(TRD), respektive fokal eller multifokal RD (MfRD).
Total RD
En svår medfödd form av retinal dysplasi, där näthinnans synceller är
underutvecklade och näthinnan under fostertiden inte vuxit fast på underlaget,
kallas total retinal dysplasi (TRD). Denna ses som en trattformad
"näthinneavlossning" (egentligen är avlossning en felaktig term då näthinnan
aldrig suttit fast och alltså inte kan "lossna"). Valpar med sådan defekt är blinda.
Ögat är ofta mindre än normalt, pekar utåt och/eller gör sökande och pendlande
rörelser. I ögat syns gråvita stråk och hornhinnan kan vara brunfläckig.
TRD påvisades först hos bedlingtonterrier i USA. Sjukdomen bekämpades med
avelsåtgärder men den hårda selektionen ledde till att en annan ärftlig sjukdom,
koppartoxikos (se denna) spred sig i rasen. I Sverige har enstaka fall av TRD
upptäckts hos bedlingtonterrier.
Arvsgången hos bedlingtonterrier är enkelt autosomalt recessiv. TRD
förekommer hos labrador retriever och sealyhamterrier både i Sverige och i
andra länder. Grundläggande forskning avseende TRD hos labrador har
bedrivits i Sverige. Arvsgången betraktas som enkelt autosomalt recessiv.
Symtomen vid TRD hos svenska labradorer är vanligen begränsade till ögonen
men några hundar hade även hjärtförändringar. Symtomen vid TRD hos
sealyhamterrier överensstämmer med dem som beskrivits ovan. Sjukdomen
förekommer i rasen både i Sverige och i andra länder. I andra länder finns svåra
syndrom där TRD bara är ett av delsymtomen. Grav retinal dysplasi i samband
med andra ögonmissbildningar har påvisats både i Sverige och i andra länder
hos enstaka hundar av rasen dobermann.
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Alla bidrag till denna tidning välkomnas.
Dela med dig av dina kunskaper, idéer och historier.

Sista manusdag för Bedlington Nytt
2004 Nr 3/4 2004-12-06
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