RAS utvärdering 2019
Parson Russell terrier
Övergripande avelsmål för rasen
Bibehålla och verka för god hälsa och god mentalitet. Uppmuntra till fortsatta
hälsokontroller på ögon (ögonlysning samt DNA-test PLL linsluxation), hörsel genom BAERtest samt DNA-test LOA och SCA (ataxi). Uppmuntra till att öka antalet hälsokontroller på
höfter och knän.
Att hålla inavelsökningen under 2%.
Utvärdering av mentalitet genom granskning av BPH-protokoll.

Rasens population/avelsstruktur (SKK/Avelsdata)
Population 2019
60(69) – 9, 5 importer (3) +2

Inavelstrend 2,2 (2,2) +-0 (mål <2,0)
13 parningar 0 - 6,25%,1 parningar 6,26–12,49%,’-

Användning av avelsdjur

2019 föddes 14 kullar undan 14 olika tikar och efter 13 olika hanar
(2018 föddes 20 kullar undan 19 olika tikar och efter 17 olika hanar)
Mål population
Inavelsökning under 2%
Att hanhund ej används till mer än 30 - 35 avkommor (OBS grundat på tidigare
populationstal)

Hälsa
HD-höftleder 2019: 4 (8) -4

Kombinationer 2019:
7% (25%) -18% båda röntgade, 21% (35%) -14% 1 friröntgad,
71% (40%) -31% ingen röntgad.

Patella 2019: 3 (6) -3 (Diagram för 2019 finns ej att tillgå)

Mål hälsa
•
•

•
•
•

80% av parningarna ska ha minst en röntgad individ
Genom att sätta ett mål som är mer enhetligt med fler uppfödare hoppas vi kunna få
dem som inte röntgar alls att röntga i alla fall en av individerna vid parning för att få
tillförlitligare statistik gällande HD.
40% av avelsdjuren ska ha centralt registrerade patellaundersökningar
Fler inskickade tandintyg (medfödd tandstatus)
Arbeta för att få in tandintyg från minst 20% av registreringssiffran/år

Ingen redovisning av DNA-tester då vi inte har någon fullständig statistik.

Vardagsmentalitet BPH
BPH 2019
BPH 2019 7 (6) genomförda.
Totalt 69 (62)
Mål vardagsmentalitet 200 BPH
•
•

Mål kortvarigt-årligen fram till 2022
BPH-beskriva cirka 35 - 40 hundar/år
Informera om fördelen att använda sig av BPH-utvärderingen i avelsarbete

Jaktegenskaper/funktion
1 grytjaktchampionat (svenskfödda hundar)
1 finskt grytjaktchampionat
1 viltspårchampionat
1 agilitychampionat
4 agilityhopp-championat
1 rallylydnadschampionat
3 agility hoppdiplom
2 freestylediplom klass 1 och 2
12 (7) grytanlagsprov har genomförts varav9 (6) med kvalitet 1.
7 (3) grytjaktprov varav6 med 1: a pris, 5 sprängare, 1förliggare.
Mellan 2000–2019 har 179 grytjaktprov genomförts av Parson - 100 grytjaktprov sprängare
(varav 13 egk) och 43 grytjaktprov förliggare (varav 2 egk).

Mål jaktegenskaper/funktion• Öka antalet grytprov under den närmaste 5-årsperioden. Det
är svårt att nämna en exakt siffra då reglerna för grytproven är under förändring.

Grytlig stambok 2019-01-01 t.o.m. 2019-12-31
Jaktprov
Parson russell terrier

Hanar
Björtomtas Dimma, SE57468/2017, f. 2017-10-16
Äg. Anna Persson, Rengsjö
Arrangör: ggk
Plats: delsbo
Datum: 2019-11-29
Domare: Joachim Fredriksson
Förhållanden: 5- soligt
Grytets beskaffenhet: stentipp vid vägkant
Tid: 11:15 - 11:30
Provförlopp: räv indriven av stövare.hunden släpps uppe på vägen och söker självmant sig ner i tippen i vägkanten.efter
ca 20 sek hör vi en kontakt längs ner i tippen hund å räv går på djupet direkt efter yterligare 10 min hör vi åter hunden
som nu tystnar.plötsligt visar sig räven men går ögonblickligen ner till baka hunden är snabbt efter nu kommer räven
smygandes upp mot vägkanten men får syn på en passkytt och kastar sig ut över fyllen och in i skogen men domaren är
med och förpassar den till de sälla jaktmarkerna
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 A, 5) 10p, 6) 6p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt: 61 poäng (1:a pris)
Dark Russell Karl-Alfred, SE36727/2018, f. 2018-05-23
Äg. Jan Danielsson, Jävrebyn
Arrangör: ongk
Plats: Svensbyn
Datum: 2019-12-27
Domare: Thommy Sundell
Förhållanden: Molnigt, 10 cm skarsnö, -4 grader
Grytets beskaffenhet: Sandgryt under stenblock, 1 ingång, gryt i nivåer
Tid: 11:10 - 11:40
Provförlopp: Räv inslagad av schillerstövare som markerar räv med grävning och ståndskall. \r\nKarl-Alfred söker sig
snabbt fram till grytet och går omedelbart in i grytet. Kontakt efter några minuter. Hundens arbete hörs bra i inledningen
och går snart på djupet me sämre hörbarhet. Efter sju minuter bryter hunden och kommer ut och söker sig runt
stenblocken. Går in och får omedelbart ny kontakt som ligger fast ett tag men går sedan på djupet. Ny brytning efter 11
minuter, hunden kommer ut och gör sina behov och går ner igen med ny kontakt närma grytöppningen som därefter går
på djupet igen bryter ånyo efter 6 minuter och söker upp ägaren varvid räven omedelbart lämnar grytet. En unghund
som för dagen gör ett förstklassigt grytarbete med skärpa, rörlighet och skall och som jag med nöje föreslår till ett
förstapris för dagens prestation.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 10 A, 5) 10p, 6) 8p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt: 60 poäng (1:a pris)
Double Barrel´s Man O`War, SE30922/2017, f. 2017-03-30
Äg. Monica Olsson Bäck, Bromölla
Arrangör: vggk
Plats: Broddetorp
Datum: 2019-08-01
Domare: Mikael Bråtner
Förhållanden: 23
Grytets beskaffenhet: Grunt gryt i stenmur 3 hål
Tid: 06:45 - 07:35
Provförlopp: Släpper Dino och han går direkt in. Kontakt efter 30 sekunder, ligger grunt och en meter ut från stenmuren.
Efter 18 minuters givande och tagande får grävlingen nog och mosar rakt över hunden och sticker till andra sidan
stenmuren. Dino springer fel och kommer ut, slår en snabb blick på oss och tvär kastar ner i igen. Åter kontakt och nu
väljer vi att börja gräva då hunden är orutinerad. Efter 30 minuter skjuter vi en liten galt. Värmen och orutinen gör att vi
väljer att belöna hunden ganska snabbt. Dino visar många bra egenskaper för framtiden. \r\n
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 6p, 5) 10p, 6) 10p, 7) 8p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt: 69 poäng (2:a pris)

Fröken Fräkens Juliha Ceasar, SE48369/2017, f. 2017-09-10
Äg. Christopher Wackfelt, Altersbruk
Arrangör: ongk
Plats: Blåsmark
Datum: 2019-10-21
Domare: Thommy Sundell
Förhållanden: Soligt, måttlig vind, -6
Grytets beskaffenhet: Sandgryt, en ingång, 5 x10m, grunt, ett djupare parti
Tid: 13:10 - 13:36
Provförlopp: Räv indriven av schillerstövare. Tiken söker sig snabbt in och får kontakt i grytets grundare del. Vi har bra
hörbarhet och en rörlig jakt inledningsvis. Tiken arbetar bra och bryter efter 11 min. Ny kontakt, bra arbete som föflyttar
räven. Ny brytning efter 9 min. Tar sedan ny kontakt. Nu går räven på djupet och tiken bryter efter 6 min. Tiken lyfts upp
av ägaren och räven lämnar grytet efter 2 min.
En för dagen lämplig grythund som gjort ett bra grytarbete med bra skall, rörlighet och skärpa.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 A, 5) 10p, 6) 6p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt: 61 poäng (1:a pris)

Tikar
Radagast Grima, SE12197/2015, f. 2014-11-26
Äg. Barbro Burmeister, Almunge
Arrangör: GGK
Plats: Delsbo
Datum: 2019-12-04
Domare: Håkan Semb
Förhållanden: 0 grader, snö.
Grytets beskaffenhet: Grävt gryt i jordhög, 4 ingångar.
Tid: 14:10 - 14:32
Provförlopp: Inspårad räv. Tiken släpps och går tämligen omgående in och får kontakt. Efter 7-8 minuter med en
brytning emellan så kikar räven upp ur ett hål men drar raskt in huvudet igen. Efter att tiken brutit ytterligare 4 gånger
och hela tiden bytt ingångshål för att hitta igen räven så väljer Micklan, (en Jättetik), att lämna grytet och därmed så
avslutades provet. En mycket rörlig och duktig grythund som är klart godkänd !
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 A, 5) 10p, 6) 6p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt: 61 poäng (1:a pris)
Radagast Scatha, Se13597/2017, f. 2016-11-25
Äg. Björn Nicolaysen, Norge
Arrangör: GGK
Plats: Delsbo
Datum: 2019-02-24
Domare: Joachim Fredriksson
Förhållanden: -2 mulet
Grytets beskaffenhet: stort gryt delvis under lada, fler än 10 ingångar
Tid: 10:15 - 10:50
Provförlopp: Hunden släpps på inspår av räv. Söker sig snabbt ner i en av grytgångarna. Skall hörs efter ca 5 min.
Snabba förflyttningar hörs under hela ladan. Efter ytterligare ca 15 min kommer räven upp och får syn på en av
passkyttarna. Väljer då att gå in i grytet igen. Hunden kommer snabbt ut ur samma hål och gör en runda runt hela grytet,
väljer sedan samma hål som räven gick in i. Efter några minuter hör vi hundens klara skall under ladan. Hunden bryter
igen 10 minuter senare, kommer upp och söker av grytet, går sedan ner igen, jakten återupptas, nu med mer intensitet
än förut. Plötsligt blir allting tyst passkyttarna står på helspänn. Men det enda vi ser är en rävrumpa som försvinner i
skogsbrynet ur ett grythål vi ej konstaterat, hunden kommer strax efter ur samma hål.\r\nEn mycket duktig hund !
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 8 A, 5) 10p, 6) 10p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt: 62 poäng (1:a pris)
Radagast Scatha, Se13597/2017, f. 2016-11-25
Äg. Björn Nicolaysen, Neslandsvatn
Arrangör: GGK
Plats: delsbo
Datum: 2019-12-02
Domare: Joachim Fredriksson
Förhållanden: 5- soligt
Grytets beskaffenhet: stor sten i ungskog
Tid: 10:45 - 11:08
Provförlopp: hunden släpps på indriven räv. Hunden får omg kontakt under den stora stenen
hunden hörs mycket bra.efter ca10 min kommer hunden upp och ringar grytet dyker sedan in i det andra hålet och möter

troligen räven där det hörs att det blir ett kortare drev ner till baka på samma ställe.efter ytterligare 10 min kommer
hunden åter upp och samma procedur upprepas men nu till skillnad att räven visar sig men kastar tillbaka in i grytet med
hunden tätt bakom efter ca 3 min kommer så räven som en kanon och blir skjuten av hundägaren hunden är straxt
bakom och ruskar om sin motståndare
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 A, 5) 10p, 6) 10p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt: 65 poäng (1:a pris)

Sammanställning grytprov
via SGK och SvTeK
Parson russell terrier

Hanar
Björtomtas Didrik, se57472/2017, f. 171016, (p. Naltas Dixon - m. Beachrunners tiramisu)
Uppf. Björtomtas Rengsjö
Äg. Urban Söderlund, Valbo
Vikt: 7,3 kg
kval 1 ga GGK 190630 JJ
Björtomtas Dimma, SE57468/2017, f. 171016, (p. SE J (G) CH SE UCH Naltas Dixon - m. SE VCH SE UCH SE
J(G)CH Beachrunne'rs Tiramisu)
Uppf. Anna Persson Rengsjö
Äg. Anna Persson, Rengsjö
61 poäng (1:a pris) gjs GGK 191129 jf
Dark Russell Karl-Alfred, SE36727/2018, f. 180523, (p. Naltas Dixon - m. Leida's Russells Zäta Jones)
Uppf. Anna och Peter wikström Piteå
Äg. Jan Danielsson, Jävrebyn
60 poäng (1:a pris) gjs ONGK 191227 TS
Double Barrel´s Man O`War, SE30922/2017, f. 170330, (p. Edison´s Black Tie Affair - m. Cleeve Hill Mirabelle)
Uppf. Kennel Double Barrel´s Moncia Olsson Bäck Bromölla
Äg. Monica Olsson Bäck, Bromölla
kval 1 ga VGGK 190608 MB
69 poäng (2:a pris) gjf VGGK 190801 MB
Fröken Fräkens Juliha Ceasar, SE48369/2017, f. 170910, (p. Jappatin Charlie Fox - m. Fröken Fräkens Ebba Grön
Åttahundra)
Uppf. Anne Karlsson Piteå
Äg. Christopher Wackfelt, Altersbruk
61 poäng (1:a pris) gjs ONGK 191021 TL
Good Girl's Karl Malone, SE22899/2016, f. 160310, (p. Good Girl's Starfighter Panda - m. Good Girl's Flawless
Prisma)
Uppf. Anna Käll Sparsör
Äg. Maria Piela, Skara
Vikt: 8,9 kg
kval 1 ga VGGK 190727 KG
Kenkku Pelikaani Turbiinissa, FI41522/18, f. 180712,
Äg. Jenni Kunnaala, Renko Finland
74 poäng (1:a pris) gjf TJTK 191207 JS

Tikar
Björtomtas Dagny, SE57469/2017, f. 171016, (p. Naltas Dixon - m. Beachrunners Tiramisu)
Uppf. Anna Persson Rengsjö
Äg. Clara Nilsson, Torbjörn Lindström, Njutånger
Vikt: 5,7 kg
kval 1 ga GGK 190630 JJ
Björtomtas Dimma, SE57468/2017, f. 171016,
Uppf. Anna Persson Rengsjö
Äg. Anna Persson, Rengsjö
Vikt: 5,7 kg
kval 1 ga GGK 190818 DA
Pampalovaaran Ruttu-Rouva, FI23282/18, f. 180305,
Äg. Tiina Tahvanainen, Kerava Finland
57 poäng (3:e pris) gjf TJTK 191207 JS
Radagast Grima, SE12197/2015, f. 141126, (p. Repoketun Enrico - m. Radagast Isengar)
Uppf. Berit Burmeister-Lindgren Almunge
Äg. Barbro Burmeister, Almunge
kval 1 ga UGK 170611 EA
59 poäng (1:a pris) gjs GGK 181209 jf
61 poäng (1:a pris) gjs GGK 191204 HS
Radagast Scatha, Se13597/2017, f. 161125, (p. Beachrunner's Bombardier - m. Repoketun Kersantti-Karoliina)
Uppf. Berit Burmeister Lindgren
Äg. Björn Nicolaysen, Neslandsvatn
kval 1 ga VGGK 180728 SE
62 poäng (1:a pris) gjs GGK 190224 JF
65 poäng (1:a pris) gjs GGK 191202 JF

