
oenkät för irländsk terrier, född 2006 eller senare 
Hälsoenkät 2020 – Irländsk terrier! 

 

 

Som en del av avelsstrategierna för irländsk terrier genomför Svensk Irländsk Terrierförening 

regelbundet en webbaserad hälsoundersökning. Senast var för fyra år sedan, år 2016 och nu är 

det dags att samla in ny data. Undersökningen består av en enkät som omfattar 32 frågor och 

tar cirka 10 minuter att fylla i. Enkäten riktar sig till alla ägare av irländska terrier (IT) som är 

födda 2010 eller senare, även nu icke levande hundar inkluderas i undersökningen. Syftet med 

enkätundersökningen är att få en bild över trender när det gäller hälsoläget i populationen av 

vår ras. 

 

För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt är enkäten digital och anonym, det vill säga du 

anger inte vilken hund dina svar avser. Skulle det visa sig att våra irländare har tydliga 

negativa trender i hälsoläget kommer detta att följas upp med en fördjupad studie. Om du äger 

fler än en irländare, vänligen fyll i en enkät per hund. Dina erfarenheter av hälsan hos din 

hund är värdefulla för en positiv utveckling av hälsan hos våra IT! Vi hoppas därför att du 

avsätter en stund till att svara på frågorna. 

 

Resultaten från enkätundersökningen kommer att redovisas i vår tidning Röda Hund och 

inkluderas i RAS (Rasspecifika avelsstrategier för irländsk terrier). 

 

Har du frågor om enkäten och/eller undersökningen kan du kontakta någon av oss i 

föreningens avelskommitté (se kontaktuppgifter nedan). Ni kan också kontakta någon av oss 

om ni inte har tillgång till dator och/eller behöver hjälp med att fylla i enkäten. 

 

Hundar vars hälsa inrapporterats till föreningen via den tidigare enkätstudien 2016 ska med 

fördel även ingå i årets enkätstudie. Vi får då möjlighet att jämföra resultaten från olika 

undersökningsår med varandra och identifiera eventuella skillnader. 

 

Enkäten finns publicerad i ett inlägg på föreningens Facebooksida, daterat den 6 september. 

Här på föreningens hemsida finns en länk till enkäten, från och med den 7 september och tre 

veckor framåt. 

 

Tack för att du medverkar!! 

 

Anette Bodin   Birgitta Sköld Annika Vänje 

Anettebodin1@gmail.com  kennel@redwire.nu annika.vanje@yahoo.se  
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