
 
 

 
ÅRSRAPPORT 2004 FRÅN WSSK:S AVELSRÅD 

 
Ansvarigt avelsråd har under verksamhetsåret varit Catarina Hultgren med Kristina Anjou som 
ingående ledamot. 
 

 

REGISTRERINGAR 
 
Under år 2004 har 59 kullar registrerats med totalt 340 valpar. Fördelningen är:  
181 hanar och 159 tikar.  
Motsvarande siffror för åren 2002 och 2003 är 59 respektive 62 kullar med 332 respektive 350 valpar. 
Även dessa år föddes det något fler hanar än tikar. 
36 kullar av årets 59 har förmedlats genom klubbens valpförmedling. Detta motsvarar 61 % vilket 
ligger i nivå med de två tidigare åren. 
Nio hundar har importerats. 4 från Norge, 3 från England och 2 från Finland. 
Till årets kullar har 40 olika hanhundar använts, varav 26 stycken hade en kull vardera. 
Två kullar hade: 
Freckles Fair Play, Fjälls-Angels Robert Welsh, Geltman’s Guest of Honour, Hammalgårdens Don’t 
Forget Me, Grimhills Sign Post, Trigger Private Selection, Clumbrolds Chili Con Rex, Don’s Frequent 
Flyer, Don’s Två Solröda Segel och Hammalgårdens Scarlet Fever. 
Tre kullar hade: 
Don’s Tt, Fedelm’s Angus och Cleavehill Robin Hoods Bay. 
Fyra kullar hade: 
Art-Waves Enterprise 

 
HÖFTLEDER 
Sammanlagt har 237 hundar blivit röntgade med följande resultat(1 hund prel röntgad och inte 
medtagen i statistiken): 
A 119 
B 65 
C 42 
D 9 
E 2 
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diagram 3 
A och B är normala höfter och de övriga betecknar olika grader av höftledsdysplasi varav C är den 
lindrigaste graden. 
Då det nya avläsningssystemet togs i bruk 2000 fick vi en markant ökning av grad D och E, (se 
diagram 2 ovan). Vi kan nu se att dessa grava dysplaster är på tillbakagång. En reflektion man kan 
göra är följande: kan uppgången förklaras av att ett nytt system infördes eller var hundarna så mycket 



sämre än tidigare år? Samma reflektion kan man göra då man nu ser att de grava dysplasterna minskar. 
Har hundarna blivit bättre eller beror det på att man hittat rätt avläsningsteknik? 
Något som däremot är fastställt (undersökning SLU) är att röntgenteknik och sederingspreparat har en 
påverkan på röntgenresultatet. Detta ger sig uttryck i bland annat slappa leder och sneda bilder. Många 
hundar blir bedömda som C på grund av detta. Vid omröntgen har det visat sig att ett antal hundar har 
blivit bedömda som att ha normala höfter. Det har även förekommit att D-höfter senare har fått B-
höfter vid omröntgen.  
Vår ras är missgynnad vad avser den nya avläsningsmetoden då det inte är ovanligt med individer som 
är kondodystrofa vilket innebär att Norbergs vinklel ej kan bli den önskade 105-125 grader.    
 

ARMBÅGSLEDSARTHROS  
 
30 WSS har under årets röntgats, varav 2 med anmärkningen ”lindrig utbredning”. Det finns ingen 
anledning att röntga armbågarna  eftersom rasen ej har några problem. 
 
 
 
 
 
 

ÖGON 
 
130 hundar har under 2004 ögonlysts med följande resultat: 
 
Utan anmärkning 126 st. 
Katarakt ÖP 1 st. 
PPM iris-iris lindrig 5 st. 
Främre Y-sömskatarakt 3 st. 
Näthinneveck 2 st. 
 
PPM iris iris Lindrig är samtliga diagnoser där hundarna även fått utan anmärkning vid 
ögonlysningen. 
Vår ras är mycket frisk vad avser de ögonsjukdomar och defekter som kan noteras i samband med 
ögonlysning. Glaukom är en sjukdom som ej brukar upptäckas i samband med ögonlysning. Det är en 
mycket plågsam sjukdom vilken oftast leder till att hunden måste avlivas. Glaukom förekommer ej 
ofta i Sverige men det är ett problem som uppmärksammas mycket i rasens hemland. Ofta får hunden 
akuta besvär vilket föranleder veterinärbesök där sjukdomen konstateras och det finns därför ett 
mörkertal vad avser denna sjukdom. 
 

PNP-PROGRESSIV NEFROPATI 
 
Ett nytt fall av konstaterad PNP har inkommit under året. Denna defekt registreras centralt hos 
Svenska Kennelklubben och under året har de sedan tidigare kända fallen, totalt 12 stycken, blivit 
registrerade. 
 

KULLSTORLEK OCH INAVELSFREKVENS  
 
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 
    
 
 

JAKTPROV 
 
Under året har 8 hundar startat på prov vid 20 tillfällen och 3 hundar har gått till pris vid 4 tillfällen. 
Rasen har sedan den kom till landet på sextiotalet fått allt svårare att hävda sig på jaktprov. Under 
rasens första period så stod den sig mycket bra i konkurrens med de spanieltyper den mötte på 
dåtidens prov. I vårt land har man sedan slutet av sjuttiotalet efterhand mer och mer närmat sig det 
Brittiska synsättet vad avser fältarbete och nästan uteslutande spanielraser av jakttyp deltager.   
Många individer i vår ras har både fart och stil och besitter egenskaper som säkert hade uppskattats på 
dagens jaktprov.  Men genomgående brister det i följsamhet, lydnad och stadga. Dålig 
apporteringförmåga förekommer inte så sällan och detta måste också ses som en bidragande orsak till 
dåligt resultat. 
 

H und Ägar e ukl  nkl  ökl  ekl  

Eventide's  B laze-Bes samy  Elis abeth Pers son, Eds byn    00      
Eventide's  Fores t Fairy  Elis abeth Pers son, Eds byn  000        

Fedelm's  Bevan  Per tti Hej ar i, Uddevalla    0000      
Hammalgårdens  L ittle S weet  Catar ina Lundberg, Umeå    000      
Hammalgårdens  T ime Will 
T ell  Hans  S undberg, Nor r fj ärden        0  

Hammalgårdens  Will to 
Please  Hans  S undberg, Nor r fj ärden    02      

I agos  All 'bout T he Money  Yvonne S chermer  Herngren, 
S orunda    01  20    

Vildvingens  Vänliga Viggo  Eva S tar räng, Rimfors a    3      
 
 

VILTSPÅR 
 
Under året deltog följande hundar med följande prisfördelning: 
 
Anlagsklass 21 startande 
 
Öppen klass  
Första pris 37 st 
Första pris med HP 4 st 
Andra pris 9 st 
Tredje pris 5 st 
Inget pris 4 st 
 
Detta har alltid varit en populär tävlingsform säkert beroende på att de flesta hundar går till pris. Ett 
oerhört uppsving fick provformen när även vår ras kunde erövra viltspårschampionat. Vill nämna att 
denna provform ej säger något om hunden som jakthund. 



 
 

MENTALBESKRIVNING MH 
 
Under året har 23 hundar blivit beskrivna. Att i dagsläget utläsa något av dessa test är ej möjligt men 
en reflektion som kan göras är att många ekipage bryter innan skottmomentet och att många får en 
valör utvisande att hunden är skottberörd. 
Anmärkningvärt är att "skottglada” hundar ej kan få ”högsta betyg”, de bedöms att ej vara tillräckligt 
passiva. I vår ras är det positivt om en hund reagerar nyfiket och med spetsade öron på skott. Vi får 
dock komma ihåg att MH är en beskrivning som är utformad för brukshundar och ej är till alla delar 
tillämplig i dess nuvarande form på en spaniel. 
 

WORKINGTEST  WT 
 
WT är en inofficiell provform som är tämligen ny och vi har i dagsläget inte så stor erfarenhet av dess 
värde för att bedöma våra hundars rastypiska egenskaper. Men många har visat ett stort intresse och 
dess upplägg gör det tillgängligt för var och en. Även övriga spanielvarianter finner det intressant 
vilket innebär att samordningsfördelar finns. Det skall bli intressant att se framöver hur etablerat WT 
kommer att bli. 
 

RAS-PROJEKTET 
 
Detta stora och tyvärr långdragna projekt är nu slutfört och har skickats in till SSRK/SKK för 
godkännande och fastställande. För de personer som arbetat med RAS under två års tid är det mycket 
glädjande att så många medlemmar och uppfödare stöttat arbetet och det slutgiltiga dokumentet. 
 

RASKONFERENS  
 
Under April månad hölls en träff i Mullsjö. Syftet var att diskutera RAS-projektet. Det var en träff 
under lättsamma förhållanden och trevlig anda 
 
 
 

ÖVRIGT 
 
Kronor 600 har utbetalt i början av året ur den på årsmötet avskaffade hälsofonden. 
 
Catarina Hultgren deltog i SSRK:s funktionärsträff för Avelsansvariga under april månad. 
Reportage från denna träff finns att läsa i WelshNytt nr 2/2004 
Under året har följande funnits att läsa i klubbens tidning WelshNytt: 
 
WelshNytt nr 1  
Avelsrapport för år 2004 
Annons om RAS-konferensen i Mullsjö 
Uppdatering Höfter, Ögon m.m. 
 
WelshNytt nr 2 
Rapport från RAS-konferensen 
Rapport från funktionärsträff för avelsansvariga 
Uppdatering Höfter, Ögon m.m. 
 
 
 



 
WelshNytt nr 3 
Första delen av  
”reflektioner från en resa i storbrittannien”.  
Syfte är att informera om rasens historia i samband med RAS-projektet 
Uppdatering Höfter, Ögon m.m. 
 
WelshNytt nr 4 
Del två av det reportage som påbörjades i WN nr 3 
Uppdatering Höfter, Ögon m.m. 
 
 
 
För styrelsen Catarina Hultgren 
 
/ansvarigt avelsråd 


