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BAKGRUND  
  

Jag blev tillfrågad och tackade även ja till att utreda och sålla i allt det material som har 

kommit in till SHCF:s förbundsstyrelse angående hunden Wilson samt O och P kullen. 

Medlemmarna hade till förbundsstyrelsen yrkat på en utredning gällande renrasigheten 

bland kapplöpningswhippets.  

Bakgrunden var rykten som cirkulerat under flertalet år om inblandning av rasen 

Greyhound hos Kennel Supersonic i Tjeckien vad gäller kullarna med 

begynnelsebokstav O och P.  

Påståenden säger att Supersonic Batman inte var fader till Supersonic Orlando. Dessa 

två hundar är avlidna, varför DNA ej kunnat tas för att jämföras mot varandra eller mot 

senare avkommor.  

Förbundsstyrelsen ville tillsätta en opartisk utredare som inte är aktiv inom 

hundkapplöpning eller inom whippetuppfödning.  

Min uppgift var inte att ta ställning i sakfråga.   
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Som utredare har jag tagit del av följande mail och handlingar  

150701 mail från Rikke Bankov till Förbundsstyrelsen SHCF.  

Bilaga: Uttalande daterat 150327 från veterinär Tore B Mosgaard, gällande DNA för 

rasbestämmelse för Whippets.  

   Bra att ha med i slutsats.  

  

150831 från SHCF till Anna Qvarfort, SKK.  

Frågeställning gällande DNA test för rasbestämning.  

150901 svar från Sofia Malm SKK till SHCF.  

SKK använder sig inte av DNA test för rasbestämmelse. 

Enligt detta mail har Anna på SKK talat med representant för tyska kennelklubben att 

misstanke om inblandning av Greyhound i Whippet även förekommer där.   

  Kan vara relevant att undersöka och ev. inleda ett samarbete med VDH, 

tysk kennelklubb.  

  

150917 från ordförande i SHCF till Förbundsstyrelsen i SHCF. Vidarebefordrad 

mailtrafik från Kurt Rönnberg och Ann-Sofi Ahlström Olsson daterade 150910, 150916, 

150917 samt bilaga: Dagordning för Förbundsstyrelsemöte 09/2015 punkt 6.2.1514 

Situationen för Whippets, mm m.fl.  

   Ej relevant för utredningen.  

  

151006 från Rikke Bankov till SHCF.   

Bifogat 1. mailkonversation mellan Rikke och Petra Waleij, avdelningschef, 

Registreringsavdelningen, SKK.  

Frågeställningen från Rikke gäller hunden Wilson Supersonic och SKK att de varken 

belägger hunden med avelsförbud eller agerar i ärendet om inte CMKU så begär.  

Bifogat 2. Mailkonversation mellan Rikke och Ivana Jarosova, förbundssekreterare 

CMKU, Tjeckiens kennelklubb.  

Frågeställningen från Rikke gäller hunden Wilson Supersonic. CMKU svarar att 

registreringen av Wilson är gjord enligt reglerna och att det inte pågår någon utredning 

vad gäller kullen W från Supersonic.   

Bifogat 3. Mailkonversation mellan Rikke och Christina Kiil, direktionssekreterare 

dansk kennelklubb.  

Frågeställningen från Rikke gäller hunden Wilson Supersonic och svaret är att det inte 

inkommit några klagomål på eller pågår någon utredning om Wilson Supersonic.  

      Ej relevant för utredning.  

  

151020 mail från Ann-Sofie ? till SHCF   

Bilaga: Översatta delar av vad som verkar vara ett protokoll från ett medlemsmöte i Prag 

2014 (I text nämns KCHCHADP).   

  Originaldokument saknas.   

   

160128 mail från Åsa Eriksson till sekreterare och ordförande SVVK och  

Förbundsstyrelsen SHCF  

   Frågeställningar ej relevanta för utredningen.  

 

160125 mail från Solweig Marklund till SHCF  

Bifogat: mail från Kurt Rönnberg till Duncan Mckie, Birgitta o Jörgen Nilsson, Camilla 

Frölander.  
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Kurt Rönnberg skriver att han skickar med information från CMKU, tjeckiska 

kennelklubben, men det han bifogar är ett vidarebefordrat mail från Ann-Sofi Ahlström 

Olsson och en kopia på ett brev utan underskrift från Hana Jandlova, ordförande i 

tjeckiska vinthundklubben till Mr. Stolberg.  

   Saknar bevisbörda.  

  

160220 mail från Lars Stolberg till flera olika personer, bl.a. Svenska Whippetklubben, 

svenska vinthundsklubben, Förbundsstyrelsen FHCF.  

Bilaga 1: mail från Hana Jandlova, tjeckiska vinthundklubben, angående resultat av 

DNA-test.  

Bilaga 2: mail från Hana Jandlova, tjeckiska vinthundklubben, angående brev från Mr.  

Bilinski, Batmans ägare.  

Bilaga 3–7: Kopior på resultat av DNA-test utförda på Genomia genetic laboratory.  

Bilaga 8: Kopia på intyg från Notarius Krystyna Paszek, Polen.  

Bilaga 9: Kopia på brev från Mr. Bilinski, inlämnat hos ovan nämnda notarius. 

 Bilagor 1–2 är enbart påståenden 3-7 är relevanta för utredning 8-9 

har tagits hänsyn till i utredningen.  

  

160502 mail från Annicka Pettersson till Förbundsstyrelsen SHCF.  

Bifogat 1: samma mailkonversationer som skickats in i mail från Rikke Bankov 151006                           

 Ej relevant för utredningen.  

  

160502 mail från Annica Pettersson till SHCF.  

Bilaga 1: mailkonversation mellan SKK och Pettersson/Ståleberg, Tystberga. 

 Ej relevant.  

Bilaga 2: kopia på certifikat av genetiskt test på Wilson Supersonic.  

 Relevant, styrker att det inte går att DNA-testa rastillhörighet.  

Bilaga 3: Uttalande från dansk veterinär, även inskickat 150901. 

 Relevant.  

Bilaga 4: Kopia på uttalande av Tjeckiska Whippetklubben. Medskickat vid flera 

tillfällen.  

       Ej relevant.  

  

160502 mail från Annika Pettersson VHS  

Bilaga: Diagram över skillnader mellan Greyhound och Whippet.  

        Ej relevant för utredningen.  

  

160503 mail från Lars Wicander till Förbundsstyrelsen SHCF  

Bifogat: mail från Ann-Sofi Ahlström Olsson till Lars Wicander med bilagor.  

Bilaga 1–7: har skickats in tidigare.  

Bilaga 8. 3 ZIP-filer Genova Genetisk laboratorer.docx skickade till SLU, Thomas 

Bergström och med kortfattat svar: ”Ja, som jag förstår det verkar det vara en 

uteslutning på fadern”.  

 Kan vara relevant.   

Bilaga 9. Har skickats in tidigare.  

Bilagorna 10-11  

 Ej relevant.  

  

160607 från Svensk Whippet till ordföranden i SHCF.   

   Fråga som ej berör utredningen.  
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160606 från Svensk Whippet till Förbundsstyrelsen SHCF.   

   Påståenden utan bevisbörda.  

 

160618 från SHCF till utredare Pia Westergren.   

Bilaga: Protokollkopia från Tyska Whippetförbundets årsmöte 2011.   

  Ej relevant för utredning. Gammalt protokoll för att ev. starta en 

genbank för Whippet i Tyskland. 

  

160621 från ordf. Jörgen Oinonen, Svenska Vinthundklubben till Svenska  

Whippetklubben med kopia till SHCF  

Bilaga: Protokollsutdrag från SKK avelskommitté Länk 

till protokollet:  

http://www.skk.se/Global/Dokument/Protokoll/Avelskommitten/AK-1-2016.pdf  

 Ej relevant för utredningen 

 

160629 från Svensk Whippet till Ulf Uddman, SKK och Förbundsstyrelsen SHCF. 

Komplettering med bilaga: brev från Tjeckiens Whippet Club till Tjeckiens kennelklubb 

CMKU. Utfärdat 160225.  

   Frågeställningar och synpunkter ej relevanta för sakfrågan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skk.se/Global/Dokument/Protokoll/Avelskommitten/AK-1-2016.pdf
http://www.skk.se/Global/Dokument/Protokoll/Avelskommitten/AK-1-2016.pdf
http://www.skk.se/Global/Dokument/Protokoll/Avelskommitten/AK-1-2016.pdf
http://www.skk.se/Global/Dokument/Protokoll/Avelskommitten/AK-1-2016.pdf
http://www.skk.se/Global/Dokument/Protokoll/Avelskommitten/AK-1-2016.pdf
http://www.skk.se/Global/Dokument/Protokoll/Avelskommitten/AK-1-2016.pdf
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Översättning av dokumentation i form av 

bilagor till mail.  
  

1. Protokoll från Tyska Whippetklubben  

Whippet möte den 19.11.2011  

Protokoll  

Översätter från tyska till svenska, den del av protokollet som bedöms vara relevant för 

utredningen. * DWZRV står för tyska vinthunds- och racingförbundet.  

Ras-genetisk test.  

Professor i genetic, Fru Ute Lennartz presenterar mötesdeltagarna möjlighet innan, 

möjligen med tillhandahållande av prover av 20–25 obesläktade till utvecklande av en 

ras-genetisk testning att delta.   

Det påpekas att det för närvarande inte är säkert om det är möjligt att finna om en 

Whippet är blandras. Men mot bakgrund av nuvarande antaganden om fel uppfödning 

av vinthundar i utländska tävlingsläger det skulle vara bra att få ett stöd för denna sak.  

Då det är saliv som tas, och man kan göra detta från DWZRV uppfödare som deltar i 

studien, kan detta förväntas vara gratis. Mötesdeltagarna diskuterar detta i 

sammanhang med den misstänkta korsningen av vinthundar och den nuvarande oviljan 

hos olika organisationer, eftersom avkommor har officiella FCI-stamtavlor.  

  

Mötet röstar för att delta i utvecklingen av ras-genetisk testning och beslutar enligt 

följande: enhälligt med 2 nedlagda röster. Inga röster emot.  

Fru Lennartz förklarar att man ännu inte vet hur man ska gå tillväga. Avelsrådet 

informerar i DWZRV Whippet News.  

   

Resultaten har Lucht officiella FCI stamtavlor. Därefter beslutar (CD på att delta i 

utvecklingen av rasgenetisk testning enligt följande: enhälligt med 2 nedlagda. Inga 

röster emot. Fru Lennartz klargör ytterligare förfarande, avels Kom   

Medlem kommer släppa samtalet med alla detaljer i DWZRV Whippet News. Mr Haas 

påpekar att ett dokument d Batman Supersonic (som tyvärr redan avliden) han har 

fått, bekräftade jag ägare som Batman Supersonic är inte far till Orla och hans syskon. 

Hunden hade mor till kullen. Mr Haas från mötet frågade som veröffe i UW eftersom 

befintliga FCI stamtavla inga andra åtgärder kan vara.  

Deltagarna överens om att utbildning och kommunikation mellan Whippetägare och 

Zuchtern är det enda sättet att få den andra innan introgression raser s förfarande av 

den dömde skälm skarpt i ögonen på deltagarna. DNA-databas en DM  mötet  

Greyhound 2011 har senare tillgripit leverantörer byggnad INM på tidigare uppgifter.  

  

DNA-databas  

Greyhound meeting 2011 har uppmanat till inrättandet av en DNA-databas för att 

senare kunna förlita sig på tidigare data.   

Fru Lennartz lämnar idén för diskussion. Lagring av DNA kan ske högst 10 år. Men det 

finns saker av juridisk karaktär, vilka som har tillgång till uppgifterna etc. som behöver 

klargöras i förväg.   

  

Whippetmötet godkände efter kort diskussion i princip inrättandet av en DNA-databas, 

men det slutgiltiga beslutet bör göras tidigast nästa år 2012, så att alla detaljer ska vara 

klara.  
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41 röster för, inga emot och 5 nedlagda.  

 

  

 Relevant för utredningen i den mån att man i protokollsutdraget kan se 

att diskussion förts 2011 i Tyskland om korsning av olika 

vinthundraser.   

Något som också togs upp av Anna Qvarfort, SKK, i mail 150901 till 

SHCF, där hon säger att tyska kennelklubben är medvetna om att 

diskussioner förts i ämnet.  
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Översättning av dokumentation från genetiskt 

laboratorium, veterinärklinik Genomia i 

Tjeckien.  

  
Översättning från tjeckiska till svenska:   

 

Genomia genetisk laboratorium  

Zakaznik  

Tjeckiska Vinthundsklubben  

Nad Zelivkou 459  

164 00 Prag 6 – Nebusice  

  

Bedömning av syskon Släktskap:  

A)  

VENUS Pagawa, tik, DNA profil rapport 38642  

KLIF Pagawa, hane, DNA profil rapport 38647  

KING SIZE Pagawa, hane, DNA profil, rapport 38644  

B)  

Old Road’s Carmen, tik, DNA profil, rapport 38638  

PIRANHA SUPERSONIC, hane, DNA profil, rapport 38640  

  

Baserat på definierade DNA profiler av släktskapet kunde vi delvis rekonstruera DNA 

profilen av fader och markörerna:   

REN169018 164/170  

CXX279 116/120  

INU030 150/151  

  

DNA profilen av fader är inte kompatibel med DNA profilen för hanen PIRANHA  

SUPERSONIC markörer RENT 169018 och CXX279  

  

Slutsats: syskon hanar i familjerna A) och B) är eliminerat  

  

26 september 2013  

Namn på ansvarig person: Mgr Markéta Dajbychová  

Laboratory assistant Manager  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  2016-11-11 

 

  9   

 

Genomia, rapport av resultat #037921:    Arkivering av DNA  

DNA-prov 13-24004  

VENUS Pagawa  

Ras: Whippet  

ID: CO71  

Födelsedatum:26/2 2001  

Ägare: Jim Wichary, Polen  

Datum för prov: 23/8 2013  

Material: prov från munslemhinna.  

  

Kommentar:  

Prov och resultat kommer att förvaras arkiveras i 10 år från det datum då provet 

mottogs. Under arkiveringstiden ägs provet av djurägaren, som kan ansöka om 

utfärdande eller förstörande av DNA.  

DNA kan förvaras för framtida tester av nyupptäckta ärftliga sjukdomar och kan också 

användas för identifikation i händelse av stöld eller förlust.  

Laboratorium Genomia kan inte garantera det arkiverade biologiska materialets 

kvalitet.  

Metod: SOP23  

Datum för utfärdande av rapport: 12/9 2013  

Ansvarig: Marketa Dajbychova, Laboratory Assistant Manager.  

  

 

  

Genomia, rapportav resultat #036126:    Arkivering av DNA  

DNA-prov 13-18402  

Old Road’s CARMEN  

Ras: Whippet  

ID:   

Födelsedatum: 28/1 2013 Ägare:  

Datum för prov: 4/7 2013  

Material: blod  

  

Kommentar:  

Prov och resultat kommer att förvaras och arkiveras i 10 år från det datum då provet 

mottogs. Under arkiveringstiden ägs provet av djurägaren, som kan ansöka om 

utfärdande eller förstörande av DNA.  

DNA kan förvaras för framtida tester av nyupptäckta ärftliga sjukdomar och kan också 

användas för identifikation i händelse av stöld eller förlust.  

Laboratorium Genomia kan inte garantera det arkiverade biologiska materialets 

kvalitet.  

Metod: SOP23  

Datum för utfärdande av rapport: 12/7 2013  

Ansvarig: MGR. Markéta Dajbychova, Laboratory Assistant Manager.  
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3. Utredarens kommentar till ovanstående labbrapport.  

Det saknas mycket fakta för att proverna ska kunna användas som bevis.  

• hur har DNA testet gått till  

• på vilket sätt har blodprov/slemhinneprov tagits  

• vilken utrustning har använts  

• vem har tagit proverna  

• när har proven tagits  

• hur/när har de skickats in  

• hur har proverna förvarats mellan provtagning och test  

• hur bevisas äktheten i att slemhinna/blod kommer från sagd hund  

  

  

För övrigt stämmer namnet i rapporten, Markéta Dajbychová står som biträdande chef 

för laboratoriet enligt veterinärkliniken Genomias hemsida. Hemsidan är inte 

uppdaterad sedan 2 mars 2015. 
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Jag har tillskrivit Genomia, 

den 3 oktober 2016 enligt nedanstående:  
 

 

 

 
 

 Sweden 2016-10-03   

   

To Genomia genetic laboratory, Mgr Markéta Dajbychová   

  

or someone hwo can give me some more details about:  

  

1.  

the results in report #036126,  

DNA-test 13-18402, Old 
Road’s Carmen.  

Test date: 04.07.2013.   

Dna profile: 38638  

Report date: 12.07.2013   

Responsible person: Mgr. Markéta Dajbychová  

   

2.  

the results in report #037921, 

DNA-test  13-24004, VENUS 
Pagawa.  

Test date: 29.08.2013.   

DNA profile: 38640  

Report date: 12.07.2013  

Responsible person: Mgr. Markéta Dajbychová  

  

3.  

the results in assessment of 

kinship DNA profiles in report: 
38638 

38640  

38642  

38644  

38647  

Report date: 26.09.2013  

Responsible person: Mgr. Markéta Dajbychová  
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 My name is Pia Westergren. I contact you in my capacity as a contracted investigator of 

The National Dog Racing Federation of Sweden.      

The reason for this is that there are on going infected discussions and private investigations 

in the National dogracingworld among Swedish Whippetowners. Where it says that it will 
be Greyhounds in Whippet lines and requests to stop dogs from racing.     

 I have taken note of documents from:     

a) Swedish owners    

b) Czech DNA laboratory, Genomia genetic laboratory    

c) Czech Republic Whippet club     

d) Czech Kennel Club   

e) Klub Chovatelu CHRTU Anglickych Dostihovych Plemen    

f) Swedens Kennel Club   

  

   

I hope that you please can take your time and help me with some questions!   

There is missing many facts for the samples to be used as evidence in the documents that 
we have.   

The documents we have from you is:   

1.  
the results in report #036126,  DNA-test 13-18402, Old Road’s 

Carmen.  
Test date: 04.07.2013.   
Dna profile: 38638  
Report date: 12.07.2013   
Responsible person: Mgr. Markéta 

Dajbychová    

2.  
the results in report #037921, DNA-test  13-24004, VENUS 

Pagawa.  
Test date: 29.08.2013.   
DNA profile: 38640  
Report date: 12.07.2013  
Responsible person: Mgr. Markéta 

Dajbychová   

3.  
the results in assessment of kinship  
DNA profiles in report:   

38638  
38640  
38642  
38644  
38647  
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Report date: 26.09.2013  
Responsible person: Mgr. Markéta 

Dajbychová   

4. A)   
VENUS Pagawa, bitch, DNA profil 

rapport 38642  KLIF Pagawa, male, DNA 

profil rapport 38647   
KING SIZE Pagawa, male, DNA profil, rapport 38644   

   
4. B)   
Old Road’s Carmen, bitch, DNA profil, rapport 38638   
PIRANHA SUPERSONIC, male, DNA profil, rapport 38640   

   
Your conclusion in your lab.raport done 26.09.2013 was that:   
males from A) and B) can not be siblings.    
”Based on definined DNA profiles of relationship we were able to partially reconstruct the DNA 

profile of the father and the markers:   
Speaker 169018 164/170 INU030 150/151   
DNA profile of the father is not compatible with the DNA profile of the male Pianha Supersonic 

markers:  RENT 169018 and CXY279”   

 

  

My questions:    

 Hwo were the DNA test concucted?   

 Have  all the tests been taken in your laboratory or have you recived them 
by post or through someone?   

 How long time has it gone between the sampling and the test?      

 If they been send by post, how have they been taking care of?    

 What equipment was used for the samplings?    

 Date of samplings?    

 How proven the authenticity of the muccous membrane/blood are coming 

from the said dog?     

 How have the samplings been stored?    

 It says in your replay that told father could not be the father of both litters. 

Is there possible to say if there is Whippets to both litters or can it even be another 

breed to one of them?  

 Is it possible to use DNA samples from an Whippet dog to exclude 

Greyhounds where it historically used inter alia Greyhounds to build the 

breedWhippet?   

 After how many generations can you say that a crossbreed properties 

disappeared?   

I look forward to a reply from you.   

Best regards     

Pia Westergren      

Contracted investigator of The National Dog Racing Federation of Sweden.   
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Mail to: utredningshcf@gmail.com   

 

 

  

Svar från Genomia, 

inkom den 10 oktober 20116 enligt nedan: 
 

 

Dear Pia Westergren, 

 

I will try to help you answering your questions: 

 

Who were the DNA test concucted? 

- DNA profiling test was designed and accredited by Genomia accoding to ISAG 

guidelines. 

 

Have all the tests been taken in your laboratory or have you recived them by post or 

through someone? 

- Tests were performed in Genomia. Samples were delivered by post. 

 

How long time has it gone between the sampling and the test? 

13-18402 - Old Road's CARMEN - blood - date of sampling 03-07-2013 - arrived to 

Genomia 04-07-2013 - date od DNA purification 04-07-2013 

13-23916 - PIRANHA SUPERSONIC - blood - date of sampling 27-08-2013 - arrived to 

Genomia 28-08-2013 - date od DNA purification 28-08-2013 

13-24002 - KING SIZE Pagawa - buccal swab - date of sampling 27-08-2013 - arrived to 

Genomia 28-08-2013 - date od DNA purification 28-08-2013 

13-24003 - KLIF Pagawa - buccal swab - date of sampling 27-08-2013 - arrived to 

Genomia 28-08-2013 - date od DNA purification 28-08-2013 

13-24004 - VENUS Pagawa - buccal swab - date of sampling 27-08-2013 - arrived to 

Genomia 28-08-2013 - date od DNA purification 28-08-2013 

 

If they been send by post, how have they been taking care of? 

Samples were sent by post in standard condition, according to instructions provided by 

Genomia. 

 

What equipment was used for the samplings? 

- Blood samples were collected using common system for collecting blood. 

- Buccal swabs were collected using common cheek swab sampling kits. 

 

Date of samplings? 

- see above 

 

How proven the authenticity of the muccous membrane/blood are coming from the said 

dog? 

- Authenticity was proven checking tatoo numbers or microchip numbers - see attached 

protocol of autenticity proven. Autenticity of 13-18402 was proven by affidavit by 

the  veterinarian. 

 

How have the samplings been stored? 

- DNA samples were stored in 4°C. After analysis was completed, samples have been 

stored in -25°C. 
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It says in your replay that told father could not be the father of both litters. Is there 

possible to say if there is Whippets to both litters or can it even be another breed to one 

of them? 

- We cannot say anything about the breed. DNA profile does not have any information 

about breed. 

 

Is it possible to use DNA samples from an Whippet dog to exclude Greyhounds where it 

historically used inter alia Greyhounds to build the breedWhippet? 

- No, it is not possible in Genomia. I do not know about this test in other laboratories. 

 

After how many generations can you say that a crossbreed properties disappeared? 

- We are not able to say anything about breed purity. We analysed DNA profiles and 

relationships. 

 

Best regards 

Marketa Dajbychova 

Genomia, PrcdTest 

Genomia lab operates under ISO17025 standards; laboratory is accredited under 

number 1549. 

Now, you can find Genomia lab on Facebook – see 

http://www.facebook.com/genomia 

 

 

6. Utredarens kommentar till ovanstående svar från Genomia 

De testade hundarnas DNA är tagna genom antingen blod eller sekret och till varje prov 

finns intyg från respektive hunds veterinär att prov tagits efter kontroll av ID-nummer. 

Proven är inskickade enligt laboratoriets reglemente. 

DNA profil ger svar om släktskap, ej rastillhörighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

http://www.facebook.com/genomia
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Bilagt notarie brev.   
Direkt översättning av kopian från Kanceleria Notarialna i Chorzow, Polen från polska 

till svenska:  

Kancelaria Notarialna  

Paszek i Paszek Spolka Cywilna  

Chorzow, ulica Wolnosci 39 lokal 9  

  

Repertorium A numer 4181   /1/2013  

  

Poswiadczwa, den 18 juni 2013. Signatur på den bifogade kortet med den här 

dokumoncie i min närvaro wiasnorecznie zloty ------------------------------------------------------  

Andrzej Wladyslaw Bilinski, son Olech Lureny, ------------------------------------------------------ 

Boende: 41-506 Chorzowy, gata Trinec nummer 16MVm. 18 ------------------------------------- 

vilket ger social trygghet identifikationsnummer: 39082502171, -------------------------------- 

vars identitet anges på grundval av ett identifikationskort: AGC 798 778 -----------------  

  

Nedladdat: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) ersättning för att göra notarie åtgärder på grundval av §13 poäng 1/li.   

b) förordning av justitieministern daterad 2004/06/28 av året på maximala 

notariatavgifter  

(Lagjournal nr 148, punkt 1564) av mängden: 20.00 (tjugo) zlotych ----------------------------- 

b) mervärdesskatt  i enlighet med artikel 5.1529,41 och 46a i lagen av den 11.03.2004 

skatte towarowiuslug (Lagjournal nr 54, punkt 535 av mängden: 4,60 czteryi60100 s------  

  

Chorzow,18 czenwca 2013 --------------------------------------------------------------------------------------   

Notarie  

Krystyna Paszek  
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Bilagt brev daterat 2013, från ägaren till 

Supersonic Batman, Mr. Andrzej Bilinski.   
Åberopas som bevis för att Batman inte skulle vara fader. Tyvärr är även denne Mr. A. 

Bilinski avliden. Brevet är enligt bilagd kopia inlämnat till Notarius Krystyna Paszek.  

  

  

Direkt översättning från polska till svenska av kopian på Mr. Bilinskis brev:  

Chorzow 2013/06/17  

Andrzej Bilinski 

Gregorz Bilinski   ul. 

Trinec 16/IV/18  

41-506 Chorzow        

Sz.P.  

Marketa Kalouskova  

John Jandlova  

  

Enligt vårt telefonsamtal försäkrar jag att vår hund BATMAN 

Supersonic PKRX nr 1204 inte är far till kullen i något Mr Ivo om inte 

istniejajakiekolwiek dokument som tyder på att hunden BATMAN användes i 

avel,,Pr) är utformad och smidda. När det gäller att behöva utföra DNAforskning 

göras tillgängligt som hundarna efter Batman, och detta:   

• KING SIZE Pagawa   

• KLIF Pagawa   

• KRONOS Pagawa  

  

som var dotter till systern BATMAN BALANTINE Supersonic.  

  

Andrzej Bilinski   

 

 

9. Utredarens kommentar till ovanstående punkter 7 och 8. 

 

Den direkta översättningen är svårförstådd. I Mr. Bilinskis brev framgår det inte till 

vilken kull Batman inte skulle vara far. De tre hundarna som han skriver görs tillgängliga 

för DNA test är från en kull efter Venus Pagawa, dotter till Batmans kullsyster Balantine. 

Som jag tyder brevet säger sig mr. Bilinski inte ha lånat ut Batman till Mr. Ivo. 

Jag har svårt att se att detta skulle kunna åberopas som bevis. 
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Den § av SKK/AK protokoll nr 1-2016 som 

berör utredningen.  
§14 Ärende gällande Whippet  

På föregående möte (nr 5-2015 § 124) behandlade AK ett ärende gällande en importerad  

Whippethane från Tjeckien. Hundens härstamning ifrågasattes av skriftställare men 

AK konstaterade att SKK följer FCIs regelverk att registrera, på exportstamtavlan 

angiven ras och härstamning, när hund importeras från ett FCI-land.  

Ytterliga frågeställningar och påståenden hade inkommit till dagens möte från tidigare 

skriftställare. Det inkomna materialet innehåller inget underlag som styrker de anförda 

påståendena. Frågan förblir därmed avslutad för Avelskommitténs del.  

  

 

  

  

Svar från Petra Waleij, SKK till förb.sekr. 

Malin Månsson, SHCF  
SKK ändrar inga uppgifter i en utländsk stambok om inte SKK får direktiv att göra det 

från kennelklubben där hunden är ursprungligen registrerad, detta enligt FCIs 

regelverk.  

The national canine organisations and their breed club may not make any alteration or 

change any information about the dog already registered in a recognised studbok.  

När de gäller hunden Wilson Supersonic har vi fått följande information från CMKU.  

The pedigree of Wilson Supersonic is valid according to CMKU Studbook. There is no 

investigations concerning litter ”W” Supersonic in CMKU. There is no calling in question 

in this case.  

  

 Utredarens kommentar:  

  

Här är det exakt samma svar från CMKU som i det mail 151006 som Rikke Bankov 

skickade till SHCF.   

Och då frågeställningen till CMKU enbart gäller hunden Wilson Supersonic svarar 

CMKU endast på det.  

  

Ovanstående svar från CMKU, både till Rikke Bankov och till SKK utesluter 

inte att det kan finnas frågeställningar/begäran om utredning/pågående 

undersökningar/ärende vad gäller kullarna ”O” och ”P” Supersonic inom 

CMKU.  
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Förfrågan skickad till CMKU 20160909 enligt 

nedan:  
 

 

 

  

09/09/2016  

To the Czech Kennel Club, CMKU   

My name is Pia Westergren. I contact you in my capacity as a contracted investigator of 

The National Dog Racing Federation of Sweden.    

The reason for this is that there are on going infected discussions and private 

investigations in the National dogracingworld among Swedish Whippetowners. Where it 

says that it will be Greyhounds in Kennel SuperSonic’s Whippet lines and requests to 

stop Supersonic dogs from racing.   

The Swedish Kennel Club have answer that they will not end the dogs breed or pedigree 

unless the Czech republic so request.   I have taken note of documents from:   

a) Swedish owners   

b) Czech DNA laboratory, Genomia genetic laboratory   

c) Czech Republic Whippet club, from Mr. Jari Martinec, that it’s only discredits of  

Supersonic Kennel   

d) Czech Kennel Club   

e) Klub Chovatelu CHRTU Anglickych Dostihovych Plemen   

   

I now need to check the accuracy of the documents and have some questions to you.   

1. Is there or have it ever been any investigations in CMKU concerning the 

breeder Supersonic?   

2. Have ever Whippet Czech Republic Club asks CMKU to inspect rumors 

about and accusations of that dogs from Supersonic Kennel have used Greyhounds in 

their breeding of Whippets?   

Best regards   

Pia Westergren   

Contracted investigator of The National Dog Racing Federation of Sweden.  

  

 Svar har ej inkommit.  
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Sammanställning 

  

Jag har tagit del av mail som har skickats till Förbundsstyren, samt de bilagor som 

åberopas.   

För att något ska vara relevant i en utredning krävs att påståenden och rykten kan 

styrkas. Bevisbördan ligger hos skriftställaren. Jag finner inte att så är fallet i en stor 

del av de mail jag tagit del utav och lämnar därför dessa därhän.  

Under mail som inkommit finns mina kommentarer om relevans, bevisbörda,   

Jag har tagit del av Förbundsstyrelsens skrivelser till SKK och svar därifrån.  

Jag har översatt utländsk dokumentation.  

Jag har, gått igenom stamtavlor. 

Jag har tillskrivit CMKU, Tjeckiska Kennelklubben i ärendet.   

Jag har tillskrivit Genomia genetic laboratory. 

Svar på mina frågeställningar har inkommit från Genomia. 

 

Hunden Batman Supersonic är enligt statistik parad 5 gånger med 31 avkommor.  

1. 1999 med Wicki Z Olomouckych Rovin.  

2. 2000 med Athene of Champ’s Runners.  

3. 2004 med Venus Pagawa, där två av avkommorna, King Size Pagawa och Kliff 

Pagawa har DNA-testats hos Genomia. för att kunna återskapa Batmans DNA-profil då 

han var avliden när testerna skulle genomföras. 

4. 2008 med Hackney Supersonic där en av avkommorna är Orlando Supersonic. 

5. 2008 med Old Road’s Carmen, där en av avkommorna är Piranha Supersonic, testad 

hos Genomia. I samma kull, syster till Pirahna finns Puma Supersonic. Puma är 

mormor till Wilson Supersonic.  
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Slutsats 

Mycket av det som framkommit i bakgrunden till denna utredning och i de mail jag tagit 

del utav, har ingen bärighet då bevisbördan inte kunnat styrkas i juridisk mening. 

Ibland saknas det helt relevans för sakfrågan, ibland har olika fakta blandats ihop och i 

en del stycken är det enbart påståenden. 

Veterinär Tore B Mosgaard har rådfrågat: Veterinärmedicinskt laboratorium, Danalabb, 

Laboklin och Köpenhamns universitet. Enligt dessa finns det inte en precis DNA-ras 

definition som prov kan testas emot. Dessa känner inte heller till någon verksamhet 

som kan göra dessa tester. 

SKK använder inte DNA-tester för att fastställa om en hund är av den ras som sägs, och 

har inte heller formellt validerat eller utvärderat de tester som marknaden erbjuder. 

Genomia Genetic Laboratory kan inte testa eller se om det rör sig om en annan ras är 

inblandad utan enbart om det är felaktigt släktskap. 

Slutsatsen jag drar av detta är att det inte går att DNA-testa om det finns Greyhound i 

en Whippet. 

I påståendena som föranledde denna utredning handlar det om en O och P kull. Jag kan 

inte klargöra huruvida O-kullens släktskap stämmer eller inte då inga tester är gjorda 

för att utreda detta i detta material. Därför har jag inte tagit någon hänsyn till O-kullen 

i denna utredning. 

Enligt Genomia Genetic Laboratory är Batman Supersonic inte far till Piranha 

Supersonic. 

De har kommit fram till detta genom att testa: 

Kliff Pagawa och King Size Pagawa samt Venus Pagawa för att återskapa ett DNA för 

Batman Supersonic. Dessa tre hundar kallas för grupp A. 

  

Venus Pagawa är mor till Kliff Pagawa och King Size Pagawa, samt också dotter till 

Ballantine Supersonic, 

Ballantine Supersonic är syster till Batman Supersonic. 

Och genom att testa: 

Old roads Carmen och Piranha Supersonic. Dessa två hundar kallas grupp B. 

 

Old roads Carmen är mor till Piranha Supersonic. 

Enligt stamtavlan är Batman Supersonic far till Piranha Supersonic. 

Grupp A har testats mot grupp B för att bevisa/utesluta släktskap.  

Deras slutsats är att Batman Supersonic inte kan vara far åt Piranha Supersonic som 

ingår i P-kullen.  

Utifrån detta kan då inte Batman Supersonic vara mormors far till Wilson Supersonic. 

 

Härmed avslutar jag min utredning. 
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Presentation  

 

Jag har ingen anknytning till hundracingvärlden utan är uteslutande en 

Bruksmänniska med stort intresse för avel för att bibehålla arbetande hundars 

ursprungliga egenskaper.  

Jag är aktiv inom Svenska Brukshundklubben, utbildad instruktör och mentalfigurant, 

och tränar själv både spår, sök och lydnad. 

Jag är verksam sedan 8 år tillbaka som sekreterare i Svenska Bouvierklubben och har 

varit med och arbetat fram de Rasspecifika Avelsstrategierna för Bouvier des Flandres. 

Under 2016 har jag bl.a. jobbat med avelsstrategier för en ny hundras i Sverige, Bouvier 

des Ardennes från Belgien. Det arbetet har inneburit att genom kontakter med 

europeiska rasklubbar och övriga FCI bundna klubbar, kartlägga population, 

nedärvbara sjukdomar och hur aveln idag bedrivs i Europa för att bygga upp en nästan 

utdöd ras. 

I mitt yrkesverksamma liv har jag främst, sedan -98, arbetat med utredningar och 

konflikthantering. 

 

Enligt uppdrag  

2016-11-11  

Pia Westergren 

utredningshcf@gmail.com  
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