Undertecknad har på uppdrag av SKK/AK granskat reviderat
RAS för miniatyrbullterrier

Dokumentet är mycket väl genomarbetat och lättläst. Informationen är mycket relevant. Layouten är
tilltalande med bilder från olika årtionden.
Klubben har satt tydliga och för rasen relevanta mål. Strategierna är mycket ambitiösa och intrycket
är att klubben verkligen värnar om rasen.
Inför nästa revidering skulle man kunna lägga informationen om mindre vanligt förekommande
sjukdomar i en bilaga. Detta för att tydliggöra för läsaren vilka sjukdomar som är viktigast för rasen
att uppfödarna/handhundsägarna fokuserar på.

Klubben agerade snabbt på PLL (linsluxation) och i princip finns inte heller globalt några hundar
födda efter 2009 med diagnosen PLL tack vare utnyttjande av det DNA-test som funnits sedan
2009.
Enligt Agria Breed Profiles löper rasen en anmärkningsvärt förhöjd risk att förlösas med kejsarsnitt
jämfört med övriga raser. Om risken är så förhöjd bör klubben sätta upp konkreta mål och strategier i
nästa revidering av RAS. Är klubben osäker på hur utbrett problemet är bör man försöka undersöka
det så snart som möjligt. Förslagsvis bör man samtidigt även informera i RAS om
djurskyddsföreskrifterna L102 ”En tik eller en honkatt som har förlösts två gånger med kejsarsnitt får
fortsättningsvis inte användas i avel.”

Vid nästa revidering av domarkompendiet bör klubben se över texten angående ögon. I kommentarsrutan på sid 14 står: De ska vara djupt liggande… Eftersom djupt liggande ögon inte efterfrågas i
standarden bör den kommentaren ses över. Djupliggande ögon kan medföra en ökad risk för att få in
smuts och därmed risk för infektioner. Även ökad risk för entropion. Alla hundar ska ha klara ögon
utan tecken på irritation.

Korsparning mellan bullterrier och miniatyrbullterrier är möjlig. Detta i enlighet med FCIcirkuläret "Specific Guidelines about Crosses and Breed varieties" som kom år 2012. Avkommor
till miniatyrbullterrier och bullterrier kan enbart registreras som miniatyrbullterrier.

Stort lycka till med det fortsatta avelsarbetet av den här härliga rasen!
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