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. Avel- och hälsokonferens 
Planeringen inför en avel och hälsokonferens under 2013 är påbörjad. Temat är: inför avel. 
Plats: Göteborg, Blå Stjärnan.  Vidare information om konferensen kommer närmare, jobbet 
fortsätter med planering!  

 

. Led-dag 26 januari 2013 
Led-dag på Strömsholms djursjuk är inplanerad. Inbjudan utskickad och den kommer även 
vara med i nästa LB-nytt. Föreläsare: Lennart Sjöström. 
Mat är bokad inför dagen. Kostnad för dagen: 250 kr per/person. Anmälan kommer vara 
betalningen. Pamela tar emot anmälningarna. Märta finns tillgänglig under dagen. 
 

. Årsmöte  
Årsmöte inplanerat den 9:e mars. Vi spånar på att ha en föreläsning innan årsmötet, salen är 
bokad hela dagen. Åke Hedhammar är tillfrågad som föreläsare men han var tyvärr bortrest.  
 

. SRD 
Särskilda rasspecifika domaranvisningar. För kännedom så kommer ett nordisk samarbete 
startas upp kring SRD.  
Norska kennelklubben (genom Norska Leonbergerklubben) har inkommit med förslag att 
leonberger ska ingå i SRD med synpunkterna:  
LEONBERGER ( NKK) 
I rasen förekommer: 
Bakställ med dålig konstruktion, otillräcklig vinkling och  tunga slingrande rörelser. 
Vidare diskussion kring detta kommer först ske nästa år, när klubben blir kontaktad av SRD 
kommittén från SKK.  
 

. Guldhälsolistan 
Under början av 2012 påbörjades en idé om att starta upp en guldhälsolista.  
Poängsystemet är ännu inte klart, men vi jobbar vidare på det. 
 

. Ögon  
Under slutet av November kommer Märta och Therese åka på möte tillsammans med Berit 
Wallin Håkansson för att få mer information om ögonsjukdomar. Inför revideringen av RAS 
känns det känns viktigt att diskutera detta med en ögonexpert.  
 

. Forskningen 
Forskningen går framåt.  
40 stycken hundar utan tumördiagnos har lämnat blod och 11 stycken med tumördiagnos. 



Det är väldigt glada siffror för oss! Bra jobbat.  
Målet är 100 äldre tumörfria hundar (över 6 år). En uppdaterad hälsostatus på de som har 
lämnat blod ska påbörjas under nästa år (till hundbiobanken). Det är viktigt att forskarna får 
information om en hund drabbas av en tumör senare trots att den var fri under tiden då den 
lämnade prov. 
Viktigt med fortsatt spridning om forskningen!  
Hundgruppen från SLU som forskar med detta kommer finnas på Hundmässan i Stockholm 
under hela helgen i december. 
 

. Uppfödarmöten 
Uppfödarmöten har arrangerats på några platser under hösten. Vidare arbete fortsätter 
kring uppfödarmötena. Diskussioner och planering fortsätter. Under 2013 ska revidering av 
RAS börja på allvar.  
 

. LeonbergerNytt 
Rapport från avelsrådet lämnat till LB-nytt 3 och 4. Rapport från David Selins 
uppfödarutbildningen kommer i nästa tidning tillsammans med rapport från SKK:s molosser 
konferens (inriktning avel).  
 
 
Slutligen:  
Måste tyvärr avsluta med att meddela att Ulla-Britt Öhman tidigare under hösten var 
tvungen att avgå från avelsrådet på grund utav svår sjukdom. För ca en vecka tillbaka fick vi 
det tragiska meddelandet att Ulla-Britt avlidit. Våra varmaste tankar går till Ulla-Britts man 
Karl-Henrik. 
 
 
Vid Pennan: 
Märta Brandts 
Sammankallande Avelsrådet, Svenska Leonbergerklubben 
November 2012 
 


