
ÅRSRAPPORT 2007 från WSSK:s avelsråd 
 
REGISTRERINGAR 
 
Under 2007 har 64 kullar registrerats med totalt 351 valpar och med en fördelning av 178 
hanar och 173 tikar.  
ÅR Antal kullar Antal födda/kullstorlek Inavel 
1996 52 319/6,13 0,036 
1997 45 249/ 5,53 0,037 
1998 48 238/ 4,95 0,052 
1999 45 237/ 5,27 0,045 
2000 46 269/ 5,85 0,036 
2001 46 261/ 5,67 0,035 
2002 58 325/ 5,60 0,028 
2003 
 

62 350/5,65 0,031 

2004 59 340/5,76 0,018 
2005 61 352/5,77 0,029 
2006 57 318/5,58 0,020 
2007 64 351/4,96 0,018 
 
 
Under året har det importerats 5 hanar och 3 tikar. 
 
Till årets kullar har 45 olika hanhundar använts. 
 
Två kullar: Geltman´s General, Gravelfarmens Famous Grouse, Pelydryns Bobbu; 
Grimmhill´s Borsalino. 
 
Tre kullar: Smörsoppens Fnatte, Highclare Ludo, Taimere´s Destiny, Julita The Norse Quest. 
 
Fyra kullar: Geltman´s Gothem. 
 
Fem kullar: Menstonia Marcel. 
 
VALPHÄNVISNING 
 
32 kullar av årets 64 har haft hänvisning genom klubben. Detta är en minskning från 
föregående år. Detta kan bero på att det under sommarhalvåret var en mycket stor efterfråga 
på valpar så att vissa valde att ej nyttja klubbens service.  
Klubben har mycket få och låga krav för att hänvisning skall beviljas, men trots det så har 
återigen ett antal uppfödare blivit nekade hänvisning eftersom man inte uppfyller dessa krav. 
Inte så sällan blir dessa personer mycket upprörda och anser att det är klubbens fel om deras 
valpar ej blir sålda.  
Eftersom valphänvisningen är en service som många vill använda sig av så har vi valt att 
strikt följa de regler som finns för att kunna administrera uppgiften på ett bra och korrekt sätt.  
 
 
 



HÖFTLEDER  
 
Sammanlagt har 257 hundar blivit röntgade med följande resultat: 
 
A = 90 
B = 113 
C = 40 
D = 13 
E = 1 
 
 
A och B utgör tillsammans 203 st och 54 st, 21 % har HD. 
 
Det är svårt och ej rättvisande att göra några jämförelser med tidigare år eftersom man numera 
gör en något annorlunda bedömning. Man prioriterar idag passformen mellan lårbenshuvud 
och lårskål. Hundar som enligt tidigare kriterier var A klassificeras som B om de inte har helt 
perfekt passform. 
 
Detta stämmer om vi jämför med föregående år då vi hade 59 % A av de fria höfterna mot att  
vi för 2007 har 44 % A av de fria höfterna. 
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Även i år har vi kunnat konstatera att många dåliga, slarviga bilder skickats in från olika 
veterinärkliniker för avläsning. SKK bedömer den röntgenbild de får in och har ej utrymme 
att lämna en detaljerad information angående varje bedömning. Många individer har fått ett 
bättre resultat vid omröntgen som oftast gjorts på annan klinik än den ursprungliga. 
 
ÖGON 
 
Ögonlysningar har skett under 2007 med följande resultat: 
     Utan anmärkning 109 st 
      5 av dessa har tilläggsnotering PPM Iris-Iris lindrig. 
      1 har lysts med anmärkning Främre Y-sömskatarakt. 
      1 har lysts med anmärkning Näthinneveck 
      1 har lysts med anmärkning Multifokal RD 
      1 har lysts med anmärkning Näthinneavlossning 
      3 har lysts med anmärkning RD samt Katarakt ÖP 



 
Generellt sett så är vår ras mycket ögonfrisk vilket den varit sedan den blev etablerad i 
Sverige.  
Under året så har fyra individer upptäcks ha total RD vilket innebär att hundarna är blinda.  
Retinal Dysplasi/RD  är en  näthinneförändring med varierande utbredning från enstaka 
näthinneveck till total avlossning. 
RD graderas beroende på graden av avlossning i följande: 
Total RD 
Geografisk RD 
Multifokal RD 
Näthinneveck 
Den lindrigaste graden näthinneveck anses idag ej utgöra något hinder för avel. Arvsgången 
för RD är ej fastställd. Det finns teorier om att det är samma bakomliggande arv för de olika 
graderna av RD så man bör vara observant på det när man använder en hund med 
näthinneveck i avel. Dock rekommenderas att att man skall välja en motpart som ej har denna 
anmärkning. 
RD kan diagnostiseras tidigt i hundens liv. Många gånger så slätas näthinnevecken ut sig när 
hunden blivit äldre så det är mycket troligt att vi avlar på individer som haft näthinneveck 
tidigare i livet.  
 
HYPOTYREOS – SKÖLDKÖRTELRUBBNING (SR) 
 
I Doggy Rapport nr 4 2007 (kan hämtas upp via www.Doggy.se) är en mycket välskriven och 
detaljerad artikel, av veterinärerna Inger Lilliehöök och Josefine Öberg båda verksamma på 
SLU, om SR publicerad. Sköldkörtelrubbning förekommer i rasen och har sedan  80-talet 
föranlett vilda diskussioner och motsättningar i klubben. Det har främst varit olika 
uppfattningar huruvida det går att testa/säkerställa om en individ kommer att utveckla SR. 
Rasklubben har aldrig med undantag av någon kort period förespråkat  test av avelsdjur 
eftersom det inte finns något vetenskapligt belägg för att sådant test finns. 
I nämnda artikel så kan man läsa ”Det finns ingen bra analys för att undersöka om en hund är 
benägen att utveckla hypotyreos.” Detta stämmer med den information rasklubben tidigare 
lämnat senast i Welsh Nytt 3/2003 (kan erhållas via styrelsen) och i RAS projektet 2005.  
På SLU pågår sedan många år forskning på SR hos riesenschnauzer och man hoppas under 
detta år kunna genomföra omfattande genetiska studier. Förhoppningsvis så kommer detta 
leda fram till resultat som även vi kan använda oss av i vår avel. 
De avelsrekommendationer som idag finns är de som är skrivna i RAS 2005. 
Det förekommer kennlar som när de marknadsför sina valpar skriver att föräldrarna är SR 
testade utan anmärkning. Detta måste anses vara vilseledande information eftersom det inte 
säger något om föräldrarnas framtida status och än mindre något om valparnas.   
 
ARBETSMÄSSIGT 
 
Rasen är en sportig familjehund som blivit alltmer uppmärksammad inom agility en gren som 
passar rasens temperament bra. På viltspår går de oftast till pris och för den ägare som är 
riktigt intresserad så brukar det avslutas med ett championat. 
På jaktprovssidan så kan man säga att rasen ej är representerad och om någon hund kommer 
till start så blir det oftast utan pris. För att kunna testa rasen ursprungliga jaktsätt kommer det 
att under året införas en enklare form av jaktprov så kallat grundprov. Vad denna provform 
innebär och vad den kommer leda till vet vi ej idag. Jag hoppas dock att den får en längre och 
bättre förankring än working testet som kom för ett par år sedan. 



Mentalbeskrivning MH har lockat 24 deltagare det gångna året och återigen kan man 
konstatera att alldeles för många var kraftigt skottberörda, 8 stycken. 
 
FRAMTIDSFUNDERINGAR 
 
Under 2007 var det mycket lätt att sälja valpar under vår- sommarperioden men framåt hösten 
mattades intresset bland valpköparna av betydligt för att under vintermånaderna i princip vara 
obefintligt. Många fick kämpa för att kunna avyttra sina valpar genom bland annat annonser 
på säljsidor via internet, gå ner i pris och kanske ibland ge bort dem. Rasen har under många 
år varit lättsåld vilket medfört att många som ej har något intresse för rasen överhuvudtaget 
valt att ta en kull på sin tik. Innan man tar en kull bör man beakta att det inte är säkert att den 
är såld vid 8 veckors ålder oavsett om man har möjlighet att använda sig av klubbens 
valphänvisningsservice eller ej. 
Under året har det inkommit många rapporter om hundar som är stressade, skälliga och för 
ägaren allmänt besvärliga. Jag har tidigare skrivit att det är svårt att avgöra om det är 
hundarna eller ägarna det är ”fel” på. Det enda jag kan påtala är att om ni har en hund som 
upplevs som stressad, skotträdd och jobbig så kanske att den inte skall avlas på eftersom det 
är egenskaper som nedärvs starkt. 
Vidare har jag fått information om att många upplever att hunden är överpälsad och har en 
svårskött päls. Angående det så vill jag säga att vår ras inte har en päls som sköter sig själv 
men den skall, jämfört med övriga spanielvarianters vara lättskött.  Det förekommer individer 
som är överpälsade vilka kräver mycken tid att sköta. Pälsmängd och kvalitet är en av de 
faktorer man får väga in i sin avel. 
 
Styrelsen/gm 
 
Catarina Hultgren 
avelsansvarig 
 
 
 
 
 


