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Kommentarer om nuvarande RAS
För några månader sedan gick det ut en "enkät/tycka till om RAS papper" till uppfödare och
hanhundsägare.
Det är nu dags att redovisa dessa kommentarer och detta sker anonymt.
En hel del är inte direkt knutet till nuvarande RAS utan mer indirekta uppfattningar och
åsikter om rasen så som vissa uppfattar den idag.
Vi tycker att vi har fått in många bra och konstruktiva kommentarer kring rasen i
allmänhet, vissa berör RAS mer och andra inte. En grundtanke är givetvis att skapa
diskussion innan, under och efter raskonferansen.
Vi har valt att inte censurera någonting utan visar kommentarerna i sin helhet.
Kommentarerna kommer vidarebefodras till gruppen som kommer jobba med
uppdateringen och revideringen av RAS.

”Håller väl i stort sett med om avelspolicyn från 2005. Ett svart moln på himlen tycker jag
ändå är denna matadoravel som nu förekommit i några år. Hur är det möjligt att en enda
hane kan få ha uppemot 15-20 kullar, med i mitt tycke dålig utvärdering. Vad får vi för
avelsmaterial om 10-15 år, alla kommer ju att bli släkt!!!!
Fram för högst 5 kullar på en hane – sen blir det utvärdering. Nog finns det gott om
obesläktade hanar i Sverige! Vi har ju ändå friska hundar här om man jämför med övriga
Europa.”

”Vi har inte hittat något att ändra på. Det är så bra och genomarbetat från början”

”Viktigast av allt är utbildningen av domarna. Uppfödare vill meritera sina hundar. Allt för
mycket snördomeri. Alltför många hundar med extremt mycket päls premieras. Grova
hundar. Domarna väljer oftast övervinklade hundar, mer extrema hundar.
Rasklubben måste begränsa matadoravel och låta en påföljd komma om hanhundsägaren
inte håller vad rasklubben bestämmer. Förslag: max 5 kullar – göra uppehåll i 3 år för
utvärdering.
Importer vill rasklubben slå ett slag för, men man ska vara medveten om att det inte bara
är positiva gener som kommer hit. Vi får mer problem med ögon, höfter och svansdefekter.
Någon form av arbetstest bör finnas, men jag tycker att MH-test utarbetat för brukshundar
inte är lämpligt för WSS. Grundprov?
Kanske borde man ögonspegla hundarna oftare än vart 3:e år?
Om SR bedöms som ett mkt stort problem, varför inte kräva för registrering av valpar? SR
test före parning – liksom ögonlysning, Hd röntgen. Helst DNA test om det går. Eftersom
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sjukdomen debuterar så sent.
Borde man inte kunna skilja på primärt ärftlig glaucom och sek glaucom, som vetintyg kan
styrka naturligtvis efter skada. Ska verkligen ett helt släkte slås ut när en hund tvingas ta
bort ett öga pga skada?”

”Som uppfödare har jag nu haft nio kullar. Mina val av avelstik har utgått från ”det jag har”
– det vill säga för mig som inte är så aktiv i utställningsringen och inte haft så många tikar
att väja på mest enligt HD, ögonlysning, mentalitet och sundhet. Självklart har jag utgått
från RAS i övrigt. I mitt val av hanar har jag tittat på samma saker och också alltid träffat
hanhunden för att se hur han är i mentaliteten. Som uppfödare och som aktiv i
***aktivitetsgrupp samt deltagare i kurser med egen hund tycker jag mig kunna säga att
jag nu känner till vår ras och mentalitet och utseende mycket bra. Det är också intressant
att veta vad ”den vanlige hundägaren” använder sin hund till – få vet vad de förväntade sig
och se hur de leder sin hund (eller ej..). Det verkar vara allför vanligt att de fått en hund
som de inte förväntat sig. Vissrligen vacker och de älskar den men de är ofta mer stressig,
krävande, pälsvårdande och koppeldragande, fågeljägande... än de trott den skulle bli.
Informationen från uppfödare är inte alltid komplett..
Eftersom vår klubb inte har någon funktionsbeskrivning eller ”welshen som jakthund –
test” är det just det som jag tycker vi i klubben ska arbeta mycket med framöver.
Själklart ska vi ha en mycket frisk ras och alltid sträva efter det sunda i våra hundar varför
övriga punkter i RAS också är viktiga.
Under de senaste fem åren sedan förra RAS har jag märkt följande som jag tycker är
negativt, öka:
Vi har fått hundar med alldeles för mycket päls och med lockig päls (vilket även kan leda till
fukteksem och svamp som verkar vanligt).
Hundar som verkar färdigväxta fysiskt för fort.
Hundar som är stressade och uppkäftiga.
Små hundar.
Långa hundar.
Hundar med h¨ängande överläpp och för liten underkäke.
Att man träffar på många steriliserade hundar – varför?
Många avlar på hundar ”endast” med bra utställningsmeriter varför vi inte har koll på
mentaliteten i WSS användningsområde.
Här har man missat mycket. Många utställningsmeriterade hundar är mycket fina,
rastypiska och med bra mentalitet. Men långt ifrån alla. Som bra handler är det lätt att få
hunden att stå och röra sig fin och med van trimmare att klippa fram hunden avsett vad för
brister hunden har i övrigt,
På den senaste utställningen jag var på skrev den kvinnliga engelska domaren på
kritiklappen till flera utställare ”handelr need more training”. Jag har aldrig förr hört att
detta skrivs in. Dte fick mig att fundera extra. Speciellt när jag hörde att en mycket va
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utställare (som hållt på i 40 år) fick dett apå sin lapp. Hennes hund var mycket rastypisk och
trevlig samt hade fina utställningsmeriter sedan tidigare. När vi pratade om detta sa hon
att det kan bero på att hon inte håller i hunden. Domaren tittade alltså mycket på hur
handlern förde hunden och premierade därefter. En viktig sak att diskutera med våra
domare – att se hur Welshen rör sig utan att den styrs – eftersom det ska vara en
arbetande hund vi har!
WSSKs övergripande mål; mentalt, fysiskt, sunda, bruksmässigt, jaktligtoch exteriört
fullgoda WSS har vi INTE lyckats med! Det får inte bara våra mål utan något som vi aktivt
får jobba med!
Jag har själv verkat för att få till aktiviteter som ska passa våra WSS – och även skrivit
motioner om detta, nästan alltid med avslag. Varför?
Det är för mig obegripligt att vi i vår klubb inte har en jaktlig aktivitet som vi kan premiera
våra hundar med och till gang för avel. Ett förslag är att i samarbete med de övriga dual
spaniels verka för att få till eller medverka i en funktionsbeskrivning för spaniels. Att nyttja
workingtest för spaniel och verka för träningstillfällen samt fler sådana tävlingar/prov.
Även ha träningstävlingar och inoffprov samt registrera reslutaten i klubbens skrift och
hemsida.
Att informera våra valpköpare.
Att MH-beskriva avelsdjuren.
Jag vill också verka för att man skriver in om det är en tik eller hane i resultatlistor – många
vill veta på detta och det är lätt att lägga till. Har aldrig förstått varför det inte skrivs in?
Frågor som bör diskuteras på avelskonferansen den 15 oktober är enligt mig inte bara
desamma som vi haft förut, utan i hög grad bör vi verka för den arbetande ras WSS bör
vara.
De senaste åren har jag lärt känna olika WSS-ägare som visat upp och berättat om sin
hund. Ofta glada och trevliga historier (och även lite gnäll om dragandet i kopplet.. =0)
Men jag har också hört otrevliga historier om några uppfödare som har förnekat att valpen
har defekter, sagt ”det har alla welsher”. Försökt sälja äldre valp med defekt när man söker
yngre valp. Inte betonat WSS livliga sätt ller att man måste vara noga med dressyrträning
och liknande berättelser som inte är till gang för vår ras – eller klubb.
Det är som uppfödare aldrig försvarbart att ”lura” valpköpare till spontanköp, speciellt inte
med defekt valp. Alla uppfödare har haft valpar med defekter men man ska alltid vara ärlig
och i dessa fall noggrant informera. Information till uppfödare är av stor vikt, Många tar en
kull på sin söta tik, men är det alltid försvarbart?”
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”Det måste och bör finnas utrymme även för en värdefull indvid med c-höfter att få finnas
med i avelsarbetet. Idag blir det ett ramaskri om detta skulle ske. Titta mer på familjär HD
statistik än så individstyrt som det är idag.
Ögon: Skilj på sek och prim glaucom.
WSS är en allroundhund med jaktlig historia. Lägg gärna till ett officiellt
workingtest/spanielprov utformat för rasen.
Mycket positivt att vi hittills inte har en utställningswelsh och en arbetswelsh det är en
alltiet ras som fungerar överallt.
SR – hur stort är problemet egentligen?”

”Den påstådda matadoravlen:
ofta läggs ansvaret helt på hanhundsägaren, men är det inte tikägaren som bär det största
ansvaret för vilken hane denne väljer till sin tik? Ansvaret att välja ut en hane är ingens
annan än tikägaren. Ska vi då jobba mot en begränsning av antal kullar/år för en och
samma hane?
Till detta är jag försiktigt positiv.”

”Varför inte införa ex en gräns på varje hane för hur många kullar han får ha – för att
motverka matadoravel. Rekommendationen att hanen skall användas till ett fåtal kullar när
han används i unga år verkar ingen efterleva.
Funderar om ”Rastypisk mentalitet rastandard – helhetsintryck” Varför står det ”idag finns
det begränsade möjligheter att använda WSS för det den ursprungligen är tänkt för.
Detta pga det i ytterst begränsade områden finns lämplig spanielmarker med vilt” Spaniel
går ju att använda på de flesta typer av marker! Förstår inte att detta ska vara skrivet i
RAS?”

”Population:
..sen avelsdebut/hanar. Den rekommendationen kan tas bort. Den motverkar faktiskt
målet med att undvika matadoravel. Däremot ska fortfarande fåtal kullar/tex år stå kvar.
HD:
Stycket om ”nya avläsningssystemet” kan ju tas bort nu. Påpekande och om osäkerheten
om sedering plus tekninken.
Kan läggas till att uppfödare bör ta i beaktande HD-resultaten på avelsdjurets syskon.
Ögon: tycker att ögonlysning vartannat år skulle vara bra.
”Jag tycker att det som står i Ras är rimligt och bra riktlinjer att följa”
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”Verkar vara bra genomtänkt rasens RAS.
Problemet är kanske att få vetskap om vilka linjer som är hårdare drabbat av EP och
sköldskörtelrubbningar. Trist också med sporrar då en del veterinärer vägrar att ta bort
dem och en del gör det inte bra. Önskar att det fanns en vilja att avla bort detta då jag läst
att det egentligen är ganska enkelt, men inser även att det anses finnas viktigare saker men
fortfarande anser jag att det är ett problem pga veterinärer enligt ovan och att behöva åka
hemifrån med 3-5 dagars valpar känns inte bra. Skönt med en ras som både parar sig utan
problem och tar hand om valpar /valpning med ett naturligt beteende och ”allt bara sitter
där”.

” - Bättre konstruktion.
Allt för många welshar har dålig konstruktion. Båda fram och bakparti.
- Bättre päls kvalitet
Generellt bättre pälskvalitet enligt rasstandard önskas.
- En rastypisk hund
En högare strävan efter en rastypisk hund
- Användingsområde
Är welshen en jakthund ?
Är welshen en allround Hund !
- Nya Svenska mål att ta fram fina hanar inom rasen.”

