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Uppföljningsplan – avel
Beslutad av WSSK:s styrelse 2021-10-24

1. Inledning
Avsnitt 1 - 7 motsvarar den uppföljning som tidigare har brukat göras på området. Beräkningen av
antalet HD-röntgade i förhållande till antalet registrerade valpar tas dock bort. Det handlar där om
skilda populationer som inte är jämförbara. En kort analys läggs till i anslutning till varje avsnitt.
Bland annat med anledning av den stora ökningen av antalet registrerade valpar under de senaste åren
finns skäl att göra en bredare uppföljning. Denna plan innefattar därför i avsnitt 8 - 10 även
uppföljningar av föräldradjurens medicinska status och meriter samt av uppfödarnas erfarenhet av avel
med rasen. För denna årliga uppföljning gäller att endast centralt registrerade resultat följs upp.
Avsnitt 11 avser uppföljning av RAS. Här kan gälla andra tidsperspektiv för olika åtgärder. Här kan
också finnas uppdrag att genomföra särskilda kartläggningar av t.ex. hälsostatus generellt eller för en
specifik diagnos.

2. Registreringar inklusive importer de senaste fem åren
3. Antal kullar och genomsnittlig kullstorlek de senaste fem
åren
4. Rasens genomsnittliga inavelsgrad de senaste fem åren
Beräknad över 5 generationer.

5. Hanhundar med > 1 kull under året
6. Hanhundsanvändning de senaste fem åren
Hanar som haft ett stort antal valpar under perioden.

7. Statistik HD och ögon – samtliga
Gängse statistik från Avelsdata. Med föregående år inom parentes.

8. Statistik HD och ögon – avelsdjuren
8.1 Läsanvisning
Räknat för varje kull. Det innebär att ett avelsdjur kan ingå flera gånger.

8.2.1 Höftledsstatus föräldradjur under de senaste fem åren
8.2.2 Analys
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8.3 Föräldradjurens resultat vid ögonlysning
8.3.1 Läsanvisning
Här tas inte med diagnos som uttryckligen anges som ej ärftlig. Entropion och glaukom får beaktas i
annan ordning. Dessa åkommor diagnostiseras vanligen i andra sammanhang än ögonlysning. Något
fall av entropion har ändå setts bland föräldradjur. Däremot inte glaukom
När det gäller distichiasis framgår inte hårens omfattning och karaktär av registreringarna. (Vi
kommer troligen att föreslå ändring av ögonpolicyn här). Distichiasis redovisas här som ”övrig
anmärkning” om endast ena föräldern har diagnosen och som stridande mot ögonplicyn om båda
föräldrarna har diagnosen.
Inledningsvis redovisas siffror för 2019 – 2021.Vartefter redovisas siffror för de senaste fem åren.
Antalet anmärkningar ska sättas i relation till antalet kullar.
År 1

År 2

År 3

x kullar

x kullar

x kullar

8.3.2 Anmärkningar i strid med ögonpolicyn
Här ingår även fall där det är båda föräldrarnas kombinerade anmärkningar som är i strid med
ögonpolicyn.
År 1

År 2

År 3

x

x

x

8.3.3 Kullar där inte båda föräldradjuren är ögonlysta
År 1

År 2

År 3

x

x

x

8.3.4 Kullar där ingen av föräldrarna är ögonlysta
År 1

År 2

År 3

x

x

x

8.3.5 Kullar där det finns övriga anmärkningar på föräldrarna
År 1

År 2

År 3

x

x

x

8.3.6 Analys

8.4 Gonioskopiundersökta
8.4.1 Läsanvisning
Den valda beräkningsmodellen ses nedan. Det samlade riskvärdet räknas fram genom addition av
respektive förälders värde.
PLD normal
Riskvärde 0.
PLD <½
Riskvärde 1.
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PLD ½ - ¾
Riskvärde 2.
PLD ¾ - total, flödeshål
Riskvärde 3.

Siffrorna ska sättas i relation till antalet kullar som var:
År 1

År 2

År 3

x kullar

x kullar

x kullar

8.4.2 Antal kullar där båda föräldrarna är undersökta
År 1

År 2

År 3

x

x

x

8.4.3 Antal kullar där ena föräldern är undersökt
År 1

År 2

År 3

x

x

x

8.4.4 Antal kullar där det sammanlagda riskvärdet är 3 eller däröver
År 1

År 2

År 3

x

x

x

8.4.5 Analys

8.5 Antal kullar med anmärkningar avseende såväl höfter som ögon
Här ingår HD C-E, anmärkningar i strid med ögonpolicyn samt PLD med riskvärde tre eller däröver.
År 1

År 2

År 3

x

x

x

9. Avelsdjurens meriter
9.1 Läsanvisning
Här ingår registrerade resultat som innebär en värdering. Enbart beskrivning går bort. För utställning
gäller VG för merit vilket de allra flesta av dem som ställs ut når upp till. För övriga tävlingar räknas
alla resultat av typ godkänd, tilldelats poäng etc.
Siffrorna ska sättas i relation till antalet kullar som var:
År 1

År 2

År 3

x kullar

x kullar

x kullar

9.2 Antal kullar där endast ett av föräldradjuren är meriterat
År 1

År 2

År 3

x

x

x
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9.3 Antal kullar där inget av föräldradjuren är meriterat
År 1

År 2

År 3

x

x

x

9.4 Analys

10.

Uppfödare under året

10.1 Läsanvisning
Denna uppföljning innefattar inte någon värdering. Syftet är att få en grund för bedömningar av vilka
insatser från klubbens sida som kan vara lämpliga utifrån uppfödarnas erfarenhet. Denna uppföljning
blir också grovmaskig. Den tar ingen hänsyn till uppfödares erfarenheter från uppfödning av andra
raser eller djurslag och inte heller till teoretisk utbildning på området.

10.2 Kennlar med debutkull under året
Antal kennlar och deras antal kullar under året.

10.3 Uppfödare utan kennelnamn
Antal kennlar och deras antal kullar under året.

10.4 Kennlar med färre än fem tidigare kullar
Antal kennlar och deras antal kullar under året.

10.5 Kennlar med tre eller fler kullar eller mer under året
Antal kennlar och deras antal kullar under året.

10.6 Övriga kennlar
Antal kennlar med en eller två kullar under året.

11.

Uppföljning i övrigt kopplad till RAS

Samtliga åtgärder som framgår av RAS ska följas upp. Åtgärder som innefattar olika typer av
aktiviteter ska följas upp minst två gånger varje verksamhetsår.

