
 
 
WSS RAS 2013 - Vad händer ?                                                                                                
 
Handlingsplanen för aveln av welsh springer spaniel och en tillämpning av SKKs avelspolicy börjar ta sin 
form. Uppdraget innebär att väcka intresse för och främja avel och uppfödning av såväl fysisk som mentalt 
sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar. RAS arbetet baseras på god kunskap om 
gällande hälsoprogram och djurskyddslag. 
 
Första utgåvan av reviderad RAS presenterades för klubbens medlemmar oktober 2012 via hemsidan. 
Syftet var att lägga första revideringen ut på remiss för att få in åsikter och erfarenheter. 28 remissvar har 
klubben mottagit, fördelat på svar från 70% registrerade uppfödare och 30% welsh ägare. Av dessa 28 
remissvar är 80% mycket positiva och en bekräftelse på att vi är på rätt väg. 20% har större ändringar och 
förslag till riktlinjerna. 
 
Just nu jobbar vi igenom dessa remissförslag till riktlinjer och diskuterar vad som är realistiskt möjligt att 
införa i RAS för welsh springer spaniel. Nuvarande reviderad RAS är huvudsakligen baserad på SKK 
avelsdata och rasdata. Vi inväntar därför just nu avelsdata för 2012 samt fakta från ett par av 
försäkringsbolagen. Av de redan inkomna försäkringsbolags rapporter kan vi inte dra någon slutsats kring 
ev. problem eller sjukdomar som vi bör ta extra hänsyn till i vårt avelsarbete. 
 
Den stora frågan som vi inom WSS samt andra rasklubbar jobbar med är hanteringen av 
ögonlysningsresultatet. När är ögat friskt eller inte? Vad är ärftligt eller inte? Här kommer vi försöka att dra 
nytta av andra rasklubbars erfarenheter samt lyssna på dagens ögonveterinärer och deras 
rekommendationer. När det gäller ögonsjukdomar och ögonproblem är det vår åsikt att problemet är större 
än vad som inrapporterats till SKK men RAS måste byggas på fakta och inrapporteringar. 
 
Inom klubben finns en blankett som kan användas av welshägare och uppfödare, där möjlighet finns att 
inrapportera sjukdomsfall som kan vara till intressant kännedom inför framtida avel och strategi. Tyvärr har 
vi enbart under senaste åren mottagit ett fåtal sådana inrapporteringar och kan därför inte använda detta 
material som dokumentation för sjukdom eller problem inom rasen. 
Önskvärt vore om alla welshägare kunde fylla i blanketten varje gång en welsh går bort så att vi inför 
framtiden kan dra konkreta slutsatser. 
 
Så snart vi har en ny uppdatering av RAS dokumentet läggs detta ut för presentation på hemsidan. 
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