Et kort sammendrag over hva som ble tatt på WUAC
generalforsamling, den 02.10.08 i Budapest
Dr Ina Pfeiffer presenterte SA forskningen og resultater så
langt.
‐ Det dukker stadig opp nye hunder med diagnosen SA.
SA følger ikke farge, pelsstruktur, kjønn, eller er alders
bestemt (det finnes to former: en rask form som dukker
opp ved 2 års alder, og en langsom som tar flere år at
utvikles og kan begynne som pelsløs rundt hode, på hale
etc.). SA utløses av stress: for eksempel drektighet,
omplassering, mm.
‐ Det trengs mellom 40‐50 nye blodprøver for å kontrollere
resultatene Ina nå har om SA, før de kan benyttes og
publiseres.
‐ Det er også ønskelig at det tas en genotest på SA for å
sjekke om det er flere gener som ligger bak SA, men hver
slik chip vil koste 635€ og det trengs 10 slike tester.
‐ Det er også mulig å sjekke hunder i stamtavler men det er
en meget usikker metode grunnet mange spørsmålstegn
som at ikke alle SA tilfeller innrapporteres av forskjellige
grunner.
Oppsummering:
‐ Flere blodprøver på SA hunder (40‐50 stykk)
‐ WGSA‐Chip scan (minimum 10 á 635 €)
‐
Stamtavlekontroll
For å bidra til innsamling av blodprøver
donerer WUAC 50$ til hver som sender
inn en blodprøve av sin SA hund til Dr.
Pfeiffer fra WUAC + en Akita statue som
Mr. Awashima donerer privat! Alle var
enige, vi må samles om å få dette

oppklart nå! I tillegg, for å bidra med penger til ”WGSA‐chip
scan” vedtok WUACs styre også at stå over sitt styremøte
neste år og bruke de pengene til chip skanningen.
Det ble presentert og diskutert et forslag til felles, veiledende
avlskriterier for Akitaen for alle WUAC land. De egne lands
avlskriterier og forhold til respektive kennelklubb vil dog
overstyre disse.
Avlskriteriene publiseres på WUACs hjemmeside og tas opp i
respektive land for diskusjon.
Til nå har da WUAC bidratt med følgende:
DVD for bedømming av rasen.
Avlskriterier
Nå skal også Q&A om rasen frem og spørsmålene henstilles til
JKCs kontor.
Spørsmålene skal ikke være ”Hvor kjøper jeg en bra Akita?”
o.l., men temaene skal være:
‐ Avl
‐ Stell av rasen
‐ Bedømming av rasen
Utviklingen i Japan for Akitaen i AKIHO:
1972 14199 medlemmer
46.275 registrerte (valper)
I dag 2815 medlemmer
2102 registrerte
Neste årsmøte og WUAC utstilling:
Slovenia slutten av september‐ begynnelsen på oktober 2010
forbindelse med Eurodogshow‐10
Representant for Norge: Britt Nyberg

