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WELSH SPRINGER SPANIEL KLUBBEN 2015
Rasspecifik avelsstrategi (RAS) för Welsh Springer Spaniel har reviderats av Welsh
Springer Spanielklubbens styrelse i samråd med avels- och uppfödarkommittén
inom Welsh Springer Spanielklubben (WSSK) på uppdrag av SSRK huvudstyrelse.
Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) har i samarbete med Welsh Springer
Spanielklubben (WSSK) ansvaret för utvecklingen av Welsh Springer Spaniel i
Sverige.
Det slutliga dokumentet har sedan antagits av WSSK:s styrelse och SSRK:s
huvudstyrelse.
INLEDNING
En hälsoenkät har legat ute på WSSK:s hemsida under 2013, 289 svar erhölls och
resultatet redovisades i klubbens medlemspublikation Welsh Nytt nr 3, 2013.
(Ett förslag till reviderat RAS presenterades under 2015 på wssk.se. Medlemmar
uppmanades att komma med kommentarer och förslag. )
Styrelsen har tillsammans med avels- och uppfödarkommittén utifrån tidigare
RAS, SKK rasdata, statistik från försäkringsbolag samt hälsoenkät, sammanställt
detta dokument.
RAS revideringen har därefter fastställts på WSSK:s ordinarie styrelsemöte 2015xx-xx.
Den rasspecifika avelsstrategin ska ses i ett längre perspektiv och aktualiseras, vid
behov ändras och utvecklas vart 5:e år.
I grunden gäller Svenska Kennel Klubbens avelspolicy, grundregler och
registreringsbestämmelser.
WELSH SPRINGER SPANIELKLUBBENS ÖVERGRIPANDE MÅL
Welsh Springer Spanielklubben har till mål att väcka intresse för och främja avel av
mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar, samt
bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för praktiskt bruk av
denna.
Aveln ska vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Hållbar betyder här att den inte
leder till brister avseende rasens hälsa, mentalitet eller funktion och att aveln
dessutom inte leder till ett tömmande av rasens genetiska variation. Detta gör att
uppfödare har ett stort ansvar.
Förvalta det som tidigare generationers uppfödare åstadkommit och lämna över
en oförändrad, eller till och med förbättrad ras, till kommande uppfödare.
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Uppfödarna av Welsh Springer Spaniel har skyldighet att ha kunskap om rasens
ursprung, mentalitet, jaktegenskaper och exteriör. Avel och uppfödning ska ske i
överensstämmelse med gällande djurskyddslagstiftning och Svenska
kennelklubbens grundregler.
Welsh Springer Spaniel ska vara en symmetrisk, kompakt, stark, aldrig högbent
hund, byggd för uthållighet och hårt arbete. Rörelserna ska vara snabba och livliga
med stor energi och gott påskjut. Welsh Springer Spaniel ska vara vänlig, gladlynt
och mycket aktiv, aldrig aggressiv eller nervös.
Welsh Springer Spanielklubben vill uppmuntra till avel av välbalanserade hundar,
byggda för rörlighet, uthållighet och jakt i enlighet med rasens standard. Med
exteriört goda hundar menas typmässigt goda hundar. Begreppet typ avser
summan av de detaljer som tillsammans utgör rasen Welsh Springer Spaniel och
som klart skiljer den från varje annan ras.
FÖR ATT FÖRVERKLIGA MÅLEN SKA RASKLUBBEN
Informera och sprida kunskap om rasklubben – dess mål, organisation och
arbetsformer.
Informera om rasen och dess användningsområden.
Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av WSSK, SSRK och SKK
upprättade riktlinjer.
Följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet och verka för
att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper.
Anordna utbildning för medlemmarna i frågor som rör rasen och avelsarbetet
inom rasen.
Samverka i frågor av gemensamt intresse med berörda avdelningar och övriga
rasklubbar.
Anordna verksamheter i enlighet med SSRK:s direktiv.
Avge yttranden och verkställa utredningar på begäran av SSRK eller SKK.
Stödja och medverka i SSRK:s och SKKs forskningsarbete.
Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.
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AVELSSTRATEGI FÖR WE LSH SPRINGER SPANIEL
HISTORIA
RASENS HISTORIA I ENGLAND
Welsh Springer Spaniel är av mycket gammalt ursprung. Rödvita spaniels har
funnits i Wales sedan många hundra år. Redan på 1300-talet finns dessa
omnämnda i skrifterna. Hundarna användes huvudsakligen till jakt och man kan
konstatera att rasen typmässigt är tämligen oförändrad. Rasen har en
förhållandevis begränsad numerär. Den godkändes som separat ras av engelska
kennelklubben år 1902, då rasen också fick sitt nuvarande namn.
Welsh Springer Spaniel är en stötande och apporterande hund, vilket innebär att
hunden ska söka inom bössans räckvidd, stöta vilt och förhålla sig lugn i uppflog
och skott, samt på förarens order apportera det skjutna viltet. Hunden ska röra sig
snabbt och stilfullt i sitt sök och samarbeta väl med föraren och besitta stor
följsamhet. Dessutom ska den förhålla sig tyst.
Efter första världskriget bildades The Welsh Springer Spaniel Club (erkändes av
The Kennel Club 1923), vilken betonade de dual-purpose egenskaper hos rasen
som finns även idag. Det första jaktprovet anordnades 1923.
Under andra världskriget upphörde alla aktiviteter i The Welsh Springer Spaniel
Club och först i november 1946 återupptogs jaktproven. Under 50- och 60-talen
minskade intresset för jaktprov samtidigt som intresset för utställning ökade. Det
separata jaktprovet för Welsh springer spaniel 1962 fick ställas in på grund av för
få deltagare och året därpå delades huvudkommittén av uppfödarklubben upp i
utställnings -och jaktprovskommittéer.
The Welsh Springer Spaniel Club hade sin första Open Show 1970. Rasen
expanderade kraftigt under 70- och 80-talen, vilket belyste en del hälsoproblem
hos rasen. Man började därför låta höftledsröntga och ögonundersöka hundarna.
RASENS HISTORIA I SVERIGE
Fågelhundar är raser av jakthundar som avlats fram för fågeljakt, men som ofta
används även till annan småviltjakt. Idag används många av raserna framförallt
som sällskapshundar, samt även till brukshundar och olika former av hundsport
såsom utställning, lydnad, agility, rallylydnad och viltspår. Till och med 1994 var
fågelhundar en särskild rasgrupp inom Nordisk Kennelunion (NKU). Från 1995
anslöt sig de nordiska kennelklubbarna till samma rasgruppsindelning som
tillämpas av Internationella hundorganisationen (FCI) och fågelhundarna
fördelades på två grupper: stående fågelhundar och stötande och apporterande
hundar. Welsh Springer Spaniel tillhör den senare gruppen.
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Welsh Springer Spanielns egenskaper som kommer från den tidigare jaktliga
inriktningen har gjort att den har blivit en uppskattad sällskapshund och dessutom
en allsidigt arbetande hund.
Rasen kom till Sverige 1963 och 1965 föddes Sveriges första Welsh Springer
Spaniel kull.
1980 bildades Welsh Springer Spaniel Klubben och sedan dess har Club show
anordnats.
Sedan 1986 har klubbmästerskap anordnats i olika grenar såsom lydnad, jakt,
viltspår, agility och så sent som 2013 infördes klubbmästerskap i rallylydnad.
Rasen har nu en stabil population där det årligen föds runt 400 Welsh Springer
Spaniels i Sverige.
I rasens hemland England, föddes 344 Welsh Springer Spaniels under 2014.
AVELSSTRUKTUR/POPULATION
I Sverige har 1887 Welsh Springer Spaniels fötts under perioden 2010-01-01 till
2014-12-31. Under samma period importerades 41 hundar.
REGISTRERINGAR 2010-2014
Antal registreringar/år 2010
2011
2012
2013
Tikar (varav importer) 202 ( 5) 186 ( 3) 176 ( 5) 195 ( 6)
Hanar (varav importer) 195 ( 2) 173 ( 4) 191 ( 4) 226 ( 7)
Totalt
397 ( 7) 359 ( 7) 367 ( 9) 421 ( 13)
Registreringar SKK hunddata för perioden 2010-2014

2014
192 ( 2)
192 ( 3)
384 ( 5)

2010 2011 2012 2013 2014
Inavelsgrad 1,7 % 2 % 1,1 % 1,9 % 1,4 %
Inavelsgrad i rasen under perioden 2010-2014 (Källa: SKK:s Avelsdata)
I tidigare RAS har klubben haft som målsättning att nå en effektiv population på
100 individer 2015. Sett över de senaste 5 åren har vi i dagsläget en effektiv
population på cirka 154 individer.
Beräkning av effektiv population sker enligt följande formel: NE = 1 / (2 x
inavelsgrad / 5).
HANHUNDSANVÄNDNING
Ett verktyg för att nå målet med att minska inavelsgraden är att försöka begränsa
användandet av varje enskild hanhund. SLU rekommenderar att ingen hanhund
bör lämna mer än 5 % av hundarna i sin generation räknat över fem år.
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Definition matadoravel: Hanhund med mer än totalt 90 valpar under sin livstid
eller mer än 5 % av hundarna i sin generation räknat över 5 år (SLU Uppsala).
I SKK:s avelsdata framgår att vi endast har fyra hanar som har 90 eller fler
svenskfödda valpar efter 1990. I dagsläget har därmed rasen inget större problem
med matadorhanar, men man måste vara medveten för att inte förorsaka problem
i framtiden.
MÅL
Att hålla inavelsgraden fortsatt låg under kommande 5-årsperioden.
Att bibehålla en effektiv population på en nivå över 150 individer.
Att hålla användningen av enskilda hanhundar på en fortsatt låg nivå under
perioden, inga nya matadorhanar bör förekomma.
HANDLINGSPLAN
Det internationella samarbetet måste prioriteras. Att kontinuerligt importera nya
avelsdjur är av stor betydelse för att selektering skall kunna ske, och att para
avelstikar över landsgränserna är också högt prioriterat.
Då hanar skall användas i avel rekommenderas avelsdebut från 2 års ålder. Skulle
en hanhund användas i unga år (under 3 år) rekommenderas ett fåtal kullar varpå
ett uppehåll bör göras. Under detta uppehåll kan helheten hos avkommorna
utvärderas innan hanhunden används igen.
Vid parning är det av största vikt att tik och hanhundsägare beaktar inavelsgraden.
SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans
inavelsgrad överstiger 6,25% dvs kusinparning.
Det är angeläget att vi följer SKK :s rekommendationer .
FERTILITET
Den genomsnittliga kullstorleken ligger idag på 6,0 valpar/kull (genomsnitt 20102014). Tikarna är oftast lättparade. De har lätt för att valpa utan komplikationer
och är mestadels duktiga mödrar som tar väl hand om sina valpar. Hanhundarna
har också oftast lätt för att para och insemination är i princip obefintlig, det har
dock förekommit t.ex. vid importerad sperma.
2010 2011 2012 2013 2014
Kullstorlek genomsnitt 6,0 5,9 6,3 5,7 6,1
Kullstorlekar i rasen under perioden 2010-2014 (Källa: SKK:s Avelsdata)
MÅL
Att bibehålla rasens goda fortplantningsförmåga.
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HANDLINGSPLAN
Att till avel endast använda hundar med naturlig fortplantningsförmåga. Att
undvika fortsatt avel på tikar med valpningssvårigheter.
Hanhundsägarna ska vara väl informerade om rasen och vara införstådda med att
de påtar sig ett ansvar när de lånar ut sin hane till avel.
Hanhundsägarna bjuds in till de uppfödarträffar och informationsmöten som
klubben anordnar.
Genom att ständigt ha ögon och öron öppna för nya linjer, och nya kombinationer
som kan göras för att ytterligare minska inavelsgraden eller åtminstone inte öka
den.
HÄLSA
Welsh Springer Spanieln kan betraktas som en generellt sett frisk ras.
En hälsoenkät har genomförts av WSSK under våren 2013. Denna låg ute på
wssk.se och klubben erhöll 289 svar och avsåg hundar som var födda i Sverige
under perioden 2000-2010. Under denna period registrerades det totalt 3654
valpar. Detta innebär en svarsfrekvens på 8 %.
Sammanställningen av enkäten tyder inte på några allvarliga eller alarmerande
problem inom rasen. Det finns indikationer på att en mindre del av de svarande
anger att hunden har allergier. Totalt rapporterades det även in 6 fall av glaukom
(det anges dock inte om dessa är primära eller sekundära), 7 fall av
sköldkörtelrubbning och 3 fall av epilepsi. Då svarsfrekvensen var låg finns det en
risk att hundar med sjukdom eller symtom är överrepresenterade i enkäten.
ÖGON
Welsh Springer Spanieln ingår inte i något av SKK:s bekämpningsprogram
avseende ögon. Welsh Springer Spaniel är generellt en frisk ras vad det gäller
ögonsjukdomar. För att bibehålla detta så anser Welsh Springer Spanielklubben att
man ska ögonlysa och utföra gonioskopiundersökning på alla avelsdjur.
Under perioden 2010-01-01 – 2014-12-31 har följande rapporterats:
Diagnos
Öga UA
PPM, iris-iris lindrig
Distichiasis
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftlig
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej
bedömas

Antal
f
26
25
9
5
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Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej
bedömas
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Genetisk betydelse
okänd
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlig
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej
bedömas
Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. Ärftlig
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, måttlig ärftlig
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Genetisk betydelse okänd
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej
bedömas
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, kraftig. Ärftlig
Katarakt, partiell cortex, BPK, lindrig. Ärftlig
Katarakt, partiell cortex, punktformig, lindrig. Ej ärftlig
Kongenital katarakt, partiell cortex. Ej ärftlig
PPM, iris-iris måttlig
Retinopati. Genetisk betydelse okänd
Retinopati. Ärftlighet kan förnärvarande ej bedömas
Vitreusprolaps
Antalet redovisade diagnoser genom ögonlysning
källa: SKK:s avelsdata

4

Diagnos
PLD, 3/4-total, flödeshål
PLD, normal
PLD, < ½- 3/4
PLD, <½
Glaukom
Antalet redovisade diagnoser genom gonioskopi
källa: SKK:s avelsdata.

Antal
15
14
13
7
5
54

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
392

GLAUKOM OCH PLD
Primärt glaukom har ärftliga inslag och kan orsakas av inbyggda fel i ögat.
Symtom utvecklas fullt först vid vuxen ålder. Den vanliga typen är missbildning av
pektinatligamentet, förkortat PLD, vilket är silsystem i ögat. Även fall av för trång
avflödesvinkel kan förekomma.
Sekundärt glaukom är en följd av att någon annan process skapar oreda inuti
ögat. Exempel på sådana händelser är blödning i ögat, linsluxation (förändring av
linsens läge) och uveit (inflammation i regnbågshinnan). Detta kan uppstå vid yttre
våld mot ögat.
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Genom att göra gonioskopiundersökning kan man studera det dysplastiska
pektinligamentet (PLD). Enligt ett antal studier ökar omfattande förändringar av
PLD risken för utveckling av primärt glaukom, grön starr (se SKKs
ögonlysningsprotokoll).
En förändring av PLD utanför det som kallas PLD normal, innebär inte att
hunden kommer att utveckla primärt glaukom utan endast att den löper en
ökad risk att drabbas.
Det är viktigt att vi känner till riskerna för utveckling av ögonsjukdomar. Klubben
anser att man ska gonioskopiundersöka samtliga hundar innan de tas i avel.
Genom gonioskopiundersökning hos ögonveterinär registreras resultatet även i
SKK avelsdata. Detta ger klubben ett redskap att bilda sig en uppfattning om
antalet djur i avel med onormal PLD.
Det finns idag en diskussion i Sverige och internationellt att rasen har en större
risk att utveckla primärt glaukom än andra raser, dock är inte arvsgång fastställd,
men i dagsläget pågår studier, bla i England där över 300 hundar ingår.
MÅL
WSSK:s mål är att hålla antalet ”ögondiagnoser” utan anmärkning eller PLD normal
på en fortsatt hög nivå.
HANDLINGSPLAN
Ögonlysning och gonioskopiundersökning ska ske före första parningen och
tidigast vid 1års ålder. Ögonlysningen får ej vara äldre än 3 år vid parning.
Gonioskopiundersökning behöver endast göras en gång.
Att fortsätta bevaka ögonstatusen hos Welsh Springer Spaniel och årligen
sammanställa dessa resultat.
Vid parning ska aldrig en känd ögondiagnos dubbleras, d v s. diagnosen får inte
finnas på båda hundarna.
Används hundar med diagnos i avel bör detta ske i enlighet med gängse praxis och
i samråd med ögonveterinär.
Att uppmuntra ägarna att ögonlysa och gonioskopiundersöka sina hundar,
för att bidra med resultat till forskning samt hjälpa Welsh Springer Spaniel
klubben att få ett underlag för att kunna bedöma hur utbrett PLD är inom vår
ras. Detta är av största vikt för att kunna bibehålla en frisk ras även i
framtiden.
HÖFTLEDER
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Höftledsdysplasi är en kvantitativ egenskap. Arvsgången är polygen, dvs. påverkas
av flera gener. Genotypen avseende egenskapen kan inte fastställas exakt utan
måste skattas utifrån djurets fenotyp, arv och miljö.
Av de hundar som fötts under perioden 2009-2014 har mer än 80 % av röntgade
hundar påvisat normalt höfter (A & B), undantaget utgörs av hundar födda 2014
troligen då endast 7 hundar är röntgade hitintills. Under perioden har mellan 4050 % av varje årskull röntgats vilket får ses som ett bra resultat.
Diagnos
2009
2010
HD grad A
96 55,2 % 107
HD grad B
58 33,3 % 52
HD grad C
10 5,7 % 26
HD grad D
9
5,2 % 10
HD grad E
1
0,6 %
3
Totalt antal 174
198
undersökta
Antal födda 345
398

54,0 %
26,3 %
13,1 %
5,1 %
1,5 %

2011
76 51,0 %
45 30,2 %
15 10,1 %
11 7,4 %
2 1,3 %
149

2012
68 45,3 %
53 35,3 %
18 12,0 %
9 6,0 %
2 1,3 %
150

2013
45
43
8
5
2
103

328

402

391

43,7 %
41,7 %
7,8 %
4,9 %
1,9 %

2014
9
7
6
1
23

39,1%
30,4%
26,1%
4,3 %
-

373

Resultat från höftledsröntgen för Welsh springer spaniel födda under
perioden 2010-2014 (Källa: SKK:s Avelsdata, 2015-04-28)
Antalet dysplaster, C, har under perioden varit 5 – 15 % och grava dysplaster, D
och E har varit 5 – 9 %.
Sett ur ett längre perspektiv ser vi en positiv effekt med att inte använda hundar
med status C, D & E i avel, detta då den totala andelen hundar med dysplaster har
minskat i rasen.

Utvecklingen av dysplaster (HD status C, D & E) för welshar födda under
perioden 2000-2013 (Källa: SKK:s Avelsdata)
MÅL
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Att inom en femårsperiod bibehålla den låga nivå vi har idag samt att få ner antalet
grava dysplaster till under 5 %.
HANDLINGSPLAN
Att uppmuntra och motivera ägarna att höftledsröntga sina hundar.
För registrering av avkomma skall känd HD-status föreligga före parning.
Att inte enbart titta på det aktuella avelsdjurets HD-status, utan även ta med
tillgänglig information rörande närbesläktade hundar gällande HD.
Att fortsätta verka för att i avel endast använda icke HD belastade djur (A och B,
om inte synnerliga skäl föreligger).
Det åligger varje enskild uppfödare och ägare till avelshane att utvärdera
avkommans HD-resultat samt beakta detta i det fortsatta avelsarbetet.
Det kan aldrig anses försvarbart att använda hundar med dysplasi- grad D eller E i
avel.
EXTERIÖR
HISTORIA
Rasen har aldrig blivit uppdelad i en jakt- och sällskapsvariant, och den stam av
Welsh Springer Spaniel vi sett växa fram i Sverige under mer än 50 år har i stort
sett behållit sin typ och skiljer sig inte nämnvärt exteriört från de hundar vi fick in
från England i början av 60-talet.
NUTID
Welsh Springer Spanieln i Sverige håller en mycket hög kvalitet vad gäller exteriör,
även sett ur ett internationellt perspektiv.
HUVUD & HALS
Skallen skall vara proportionerlig med lätt välvd hjässa. Stopet skall vara tydligt
markerat. Partiet under ögonen skall vara väl utmejslat. Nospartiet skall vara
medellångt, rakt och tämligen kantigt. Nostryffelns färg kan variera från köttfärgad
till mörk och näsborrarna skall vara väl utvecklade. Käkarna skall vara starka med
regelbundet och komplett saxbett.
Ögonen skall vara medelstora och hasselnötsbruna eller mörka. De får varken vara
utstående eller insjunkna. Bindhinnan får inte synas.
Öronen skall vara måttligt lågt ansatta och hänga tätt intill kinderna. De skall vara
relativt små, smalna gradvis mot spetsen och till formen i viss mån likna ett vinlöv.
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Halsen skall vara lång och muskulös utan överflödigt halsskinn och mjukt övergå i
det sluttande skulderpartiet.
KROPP
Kroppen får inte vara lång, den skall vara stark och muskulös. Kroppslängden skall
stå i proportion till benens längd. Ländpartiet skall vara muskulöst, lätt välvt och
smidigt övergå i bakpartiet. Bröstkorgen skall vara djup och revbenen skall vara
väl välvda.
SVANS
Svansen har tidigare traditionellt kuperats.
Svansrörelserna skall vara livliga. Svansen skall vara väl ansatt och bäras lågt,
aldrig över rygglinjen. Svansen skall ha fana och vara i balans med hunden i övrigt.
FRAMSTÄLL OCH BAKSTÄLL
Frambenen skall vara medellånga, raka och ha god benstomme. Framtassarna skall
vara runda med tjocka trampdynor. De skall vara fasta och kattlika, inte stora eller
spretiga.
Bakstället skall vara starkt och muskulöst, brett och välutvecklat. Bakbenen skall
ha god benstomme. Knälederna skall vara måttligt vinklade och varken inåt- eller
utåtvridna. Underbenen skall vara breda. Hasorna skall vara lågt ansatta.
Baktassarna skall vara runda med tjocka trampdynor. De skall vara fasta och
kattlika, inte stora eller spretiga.
RÖRELSER
Rörelserna skall vara jämna, kraftfulla och vägvinnande med bra påskjut från
bakbenen.
FÄRG & PÄLS
Pälsen skall vara rak eller slät, silkeslen och tät, aldrig sträv eller vågig. En lockig
päls är absolut inte önskvärd. På frambenen liksom på bakbenen ovanför hasen
skall det finnas måttliga behäng, öron och svans skall ha lätta behäng.
Endast djupt röd och vit.
STORLEK
Hanhund: ca 48 cm
Tik: ca 46 cm
14/18

TESTIKLAR
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i
pungen.
FEL
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av
avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande samt förmåga att
utföra sitt traditionella arbete.
DISKVALIFICERANDE FEL
Aggressiv eller extremt skygg.
Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall
diskvalificeras.
MÅL
Vi ska eftersträva att bevara rasen exteriört och funktionellt, åt framtida uppfödare
och ägare.
HANDLINGSPLAN
Att utbilda uppfödare av rasen och föra en diskussion med dessa om Welsh
Springer Spanielns exteriör och funktion, nu och i framtiden.
Att uppmuntra så många ägare som möjligt att visa sina hundar på utställning.
Att till nyutbildade och intresserade utställningsdomare skicka ut senaste
exteriördomarkompendiet.
MENTALITET
HISTORIA
Welsh Springer Spaniel är vänlig, gladlynt och mycket aktiv, aldrig aggressiv eller
nervös samt ska förhålla sig tyst.
NUTID
Rasen är en mycket alert och allsidig hund som trivs bäst om den får stå i centrum.
Welsh Springer Spaniel ska fungera i samhället och uppvisa de rastypiska mentala
egenskaperna vänlighet, intelligens och aktivitet.
Antalet Welsh Springer Spaniels som utvärderats genom MH och BPH är lågt.
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För att bibehålla den mentalitet som rasstandarden beskriver måste man ha i
åtanke att de genetiska förutsättningarna är viktiga för hunden men att även
miljön och de livsförutsättningar som valpen ges under sin uppväxt påverkar
hundens mentalitet.
ANTAL HUNDAR VID MH BESKRIVNING
För hundar födda under perioden 2009 – 2014 har 22 hundar beskrivits, d v s 1 %
av antalet födda hundar under perioden. Antalet beskrivningar är alltför få för att
slutsatser ska kunna dras avseende rasens mentala status.
ANTAL HUNDAR SOM GENOMGÅTT BPH
För hundar födda under perioden 2009 – 2014 har 18 hundar beskrivits, d v s
mindre än 1 % av antalet födda hundar under perioden. Ingen beskrivning har
gjorts efter 2013. Antalet beskrivningar är alltför få för att slutsatser ska kunna
dras avseende rasens mentala status.
MÅL
Att i avel endast använda hundar med för rasen typiskt temperament och inte avla
på hundar som visar överdriven rädsla eller aggressivitet.
Till avel skall endast användas hundar som inte uppvisar beteendestörningar i
form av överdrivna räddselreaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade
eller för hunden vardagliga situationer (SKK:s grundregel 2:5 )
Verka för att bibehålla den rastypiska mentalitet och funktion som ligger till grund
för rasens ändamål som stötande- och apporterande fågel- och allroundhund.
HANDLINGSPLAN
Att uppmuntra ägarna till Welsh Springer Spaniel att anmäla sina hundar till de
utvärderingsredskap som finns t ex. BPH och MH eller av SSRK planerad
funktionsbeskrivning för Spaniel.
JAKT
HISTORIA
Tyvärr finns mycket lite dokumenterat om rasens jaktliga utveckling. Det är dock
känt att Welsh Springer Spaniel är av mycket gammalt ursprung. Rödvita spaniels
har funnits i Wales sedan många hundra år. Redan på 1300-talet finns dessa
omnämnda i skrifterna. Hundarna användes huvudsakligen till jakt och man kan
konstatera att rasen typmässigt är tämligen oförändrad.
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The Welsh Springer Spaniel Club i England betonade dual-purpose egenskaper som
fanns hos rasen och som även finns idag. Det första jaktprovet anordnades 1923.
Under andra världskriget upphörde alla aktiviteter i The Welsh Springer Spaniel
Club och först i november 1946 återupptogs jaktproven. Under 50- och 60-talen
minskade intresset för jaktprov samtidigt som intresset för utställning ökade. Det
separata jaktprovet för Welsh Springer Spaniel 1962 fick ställas in på grund av för
få deltagare och året därpå delades huvudkommittén av uppfödarklubben upp i
utställnings- jaktprovskommittéer.
NUTID
Ett litet antal Welsh Springer Spaniels i Sverige har startat på jaktprov och
nybörjarprov genom åren. Anledningen till det låga deltagarantalet beror till stor
del på att dagens prov främst premierar spaniel som under lång tid har avlats
specifikt på sina jaktliga egenskaper framför det exteriöra.
Welsh Springer Spanieln används till praktisk jakt och här påvisar den en
noggrannhet med ett marknära sök.
MÅL
Att verka för att ett större antal hundar provas jaktligt.
Att bibehålla och utveckla rasens jaktliga förmåga och de egenskaper som krävs
vid jakt.
HANDLINGSPLAN
Att arbeta för att fler kurser och tillfällen med inriktning på jakt ges inom ramen
för WSSK:s verksamhet.
Att uppmuntra till att så många som möjligt deltar i introduktion till praktisk jakt,
jaktprov och nybörjarprov.
Att utbilda jaktprovsdomarna på rasen, för ökad förståelse bland dessa, för rasens
särart.
VILTSPÅR
Welsh Springer Spaniel har ett bra luktsinne. I sitt sök är den ytterst noggrann.
MÅL
Att bibehålla det stora antalet hundar som prövas på viltspår.
Att bibehålla rasens förmåga som fungerande viltspårshund.
HANDLINGSPLAN
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Att arbeta för att fler kurser och tillfällen med inriktning på viltspår ges inom
ramen för WSSK:s verksamhet.
Att uppmuntra till att så många som möjligt deltar i anlagsprov och öppet spår.
Att utbilda viltspårsdomarna på rasen, för ökad förståelse bland dessa, för rasens
särart.
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