
ÅRSRAPPORT 2009 FRÅN WSSK’S AVELSKOMMITTÉ

REGISTRERINGAR

Under 2009 har 59 kullar registrerats med totalt 340 valpar, fördelat på 184 hanar och 156 tikar. Detta är en liten minskning 
från föregående år då motsvarande siffror var 63 kullar och 351 valpar.
Under året har det importerats 2 hanar och 4 tikar.
26 kullar av årets 59 har haft valphänvisning genom klubben, 44%. Att jämföra med året innan då det var 74 %. 
Anledningen till detta är inte att merparten av kullarna inte uppfyllt klubbens krav för hänvisning utan snarare en tillfällighet. 
Till årets kullar har 42 olika hanhundar använts vilket är en ökning från föregående år.
Fem kullar: Holly House Toast of Clussex
Fyra kullar: Taimere’s Allspice och 
Tre kullar:  Geltmans Gothem
                    Clussex Pay Per View for Dons.
Två kullar:  6 olika hanhundar
En kull:       32 olika hanhundar

Om man ser till hanhundsanvändningen under åren 2000-2009 kan man se en liten men ändå ökning av antalet hanhundar i 
aveln. (se fig.1 nedan)
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Inavelsgraden ligger på en något förhöjd nivå jämfört med förra året, detta beror huvudsakligen på 3 kullar födda under 
2009 som var och en har något höga siffror, vilket påverkar siffrorna uppåt. 

HÖFTLEDER

Totalt har under året 224 WSS röntgats. Fördelning enligt nedan:
A=115
B=65
C=31
D=12
E=1
A+B utgör tillsammans 180 st medan D+E utgör 13 (grava HD)
Siffrorna i % blir alltså att vi har 19,6%HD varav grava HD 0.05%

Målsättningen var att få ner antalet HD-belastade hundar till 20% under en femårsperiod alltså till år 2010 och det ser ju ut 
som om detta har lyckats om man ser till årets siffror. Förra året låg procentsatsen på 28% HD, om det är en tillfällighet 
eller om det visar sig bestående återstår att se under nästkommande år. Till saken hör att det är framförallt A-hundarna som 
i år ökat kraftigt vilket ses tydligt i nedanstående diagram. Om detta kan vi i nuläget enbart spekulera kring, beror det på i 
rasen bättre höftleder eller kan det bero på avläsningen, att man sedan 2008 inte längre fäster lika stor vikt vid Norbergs 
vinkel som man gjorde i början av 2000-talet?
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A 86 97 119 99 90 90 64 115
B 51 61 65 59 62 113 66 65
C 34 42 42 40 41 40 33 31

D 20 23 9 11 9 13 13 12
E 3 1 2 2 1 1 4 1
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ÖGON
Liksom tidigare år så har vid ögonlysning nästan samtliga klassats som ua, utan anmärkning, 99 stycken. 7 med 
tilläggsnotering PPM, iris-iris, lindrig. Denna notering förekommer ofta i rasen och har gjort det alltsedan rasen började 
ögonlysas.

Under året har en individ blivit lyst med notering PPM, iris-iris, kraftig. Detta är en allvarligare form av PPM .



Under året har 2 hundar som gonioskopierats blivit rapporterade. Detta är en undersökning som görs för att se om man tror 
att hunden skall utveckla glaukom. Med anledning av att glaukom inte är helt sällsynt i rasen vare sig i Sverige eller i övriga 
länder så vill vi delvis återge den information som lämnades förra året.

Glaukom upptäcks oftast i samband med akuta besvär och är alltså inget man i förväg upptäcker vid ögonlysning. Därav blir 
följden att det ej rapporteras in till SKK för registrering och det innebär i sin tur att mörkertalet är stort.
I dryga tio år har i Storbritannien många uppfödare förordat att så många individer som möjligt skall gonioskopieras. 
Ungefär 500 har undersökts men det har inte gjorts någon utvärdering av resultaten. Vid gonioskopiering så tittar man 
främst på pektinatligamentet. Om detta ligament ej har ett normalt utseende så har hunden pektinatligamentsdysplasi PLD i 
olika grader. Hur informativ och värdefull denna kontroll är för hundens disposition att utveckla glaukom vet man ej idag. 
Även individer som ser ut att ha helt normala ögon kan få glaukom. Det går ej vid gonioskopiering att se de förändringar 
som kan finnas i det nätsystem som ligger bakom pektinatligamentet. Glaukom är mycket smärtsamt för hunden och ögat 
måste tas bort. Oftast angrips ett öga i taget men är alltid dubbelsidig.
Utan tvekan kan man konstatera att glaukom finns i vår ras och att det finns en ärftlig disposition. Någon fastställd avsgång 
finns ej så därför är det synnerligen viktigt att alla bidrar med information om vilka hundar som drabbats.  Det finns i 
dagsläget ingen genväg via tester utan man måste ta till sig den information som finns och planera sin avel efter den.

SKÖLDKÖRTELRUBBNING – SLU projektet

På SLU har det sedan länge pågått forskning på sköldkörtelrubbning/hypotyreoidism. Sedan något år tillbaka så ingår denna 
forskning i ett stort EU-finansierat samarbetsprojekt kallat ”LUPA” där syftet är att med hundens hjälp lösa den genetiska 
gåtan bakom många av de sjukdomar som kan drabba människan. 
Dessa ekonomiska resurser har medfört att även vår ras kan ingå i detta projekt som husdjursgenetiker Katarina Sundberg 
ansvarar för. Projektet bekostar bland annat blodprovstagningen. 
Det var under sensommaren som samarbetet med SLU startade och vi gick ut i Welshnytt och på hemsidan och informerade 
om hur värdefullt det är för vår ras att få ingå i detta projekt. Idag, ett halvår senare så visar det sig tyvärr att alltför få ha 
velat bidra med att finna gåtan till denna sjukdom som inte så sällan förekommer i rasen. 
För att man på SLU skall kunna gå vidare med forskningen på just welsh springer spaniel så måste de få in betydligt fler 
blodprov. Hur man praktiskt går till väga står att läsa på hemsidan www.wssk.se 

ARBETSMÄSSIGT

Rasen  har fortsatt visa sig vara en populär och sportig familjehund.  Den hänger med på allehanda aktiviteter såsom agility, 
lydnad och viltspår. Tråkigt nog så är dess roll som jakthund närmast historisk. Detta är en förväntad tendens eftersom rasen
i sitt hemland gått samma öde till mötes.
SSRK som är den specialklubb som WSSK ingår i har nu utarbetat en ny provform som anses mer lämpad för icke 
jaktavlade spaniels. Kanske att det är något som kan vända trenden.

RAS – rasspecifik avelsstrategi

RAS (Rasspecifik avelsstrategi) för WSS blev faställt 2005 och skall revideras vart femte år vilket blir under 2010. Vi har 
uppfattningen att många av våra uppfödare ej tagit del av nuvarande skrivning liksom att en del ej bryr sig om vad det står i 
skriften. För att få ett större engagemang och delaktighet från olika rasintressenter så planerades en raskonferens under 
hösten med inriktning på genomgång av RAS och welshen som jakthund. Tyvärr så visade det sig återigen att intresset för 
sammankomster av sådan karaktär inte röner något större intresse, konferensen måste ställas in. 

Avelskommittén
Catarina Hultgren och Agneta Jonsson


