
Avelsrådens rapport för 2019 

Statistik registrering mellan 2015 – 2019 

Antal reg/år 2015 2016 2017 2018 2019 

Tikar (varav importer) 65 (7) 72 (10) 66 (11) 61 (8) 93 (13) 

Hanar (varav importer) 63 (7) 82 (12) 67 (17) 69 (8) 79 (11) 

Totalt 128 (14) 154 (22) 133 (28)  130 (16) 172 (24) 

 

 

Hundar använda i avel mellan 2015 - 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Kullar 20 17 16 14 21 

Tikar 20 17 16 14 21 

Hanar 18 15 15 12 19 

Av de 21 tikar som hade valpar under 2019 var det 15 stycken som hade sin första kull. Av de 19 

hanar som användes var det nio stycken som hade sin första parning. En unghund användes som var 

mellan 13-18 månader. För övrigt vara alla de som hade sin första kull 2019 över två år. 

Snittet av storleken på de valpkullar som fötts de senaste tio åren ligger på 6,8. 

 

Inavelsgrad 

Årtal 2015 2016 2017 2018 2019 

Inavelsgrad 2,3 % 2,5 % 1,8 % 2,8 % 1,9 % 

 

Fördelningar i parningar i % 2015 2016 2017 2018 2019 

Upp t.o.m. 6,25 % 15 15 14 13 19 

6,26 % - 12,49 % 4 2 1 1 1 

12,5 % - 24,99 % 1 0 1 0 1 

25 % -  0 0 0 0 0 

 

Hälsa 

När det gäller HD status under de senaste tio åren 2008 – 2018 ( 2019 års statisitik ej tillgänglig), så är 

det högst andel hundar som har HD A 2018 med 89,5 %. För övrigt ligger andelen mellan 60 % - 80 %  

som har HD A under de senaste tio åren. Det vill säga att det flukterarar väldigt mellan åren samt  att 

det är få hundar som är röntgade, vilket betyder att varje individ ger en relativt hög ande, av de drygt 

hundra födda blev 17 stycken röntgade. Det är ovanligt lågt, det har de senaste åren legat på ca 30 

stycken i snitt. När det gäller HD B och C gäller samma som för A att det flukturerar över tid. 

Nya kennlar under 2019 

Dagertun, Hartlands Point och Masterpoints Dk. 

Avelsråden har under året haft enstaka frågor om hanhundar till parning, allmänt om duktiga 

jakthundar och hundar med bra exteriör samt en förfrågan från annan rasklubb om valppriser. 

Lisbeth Bodén                          Kalle Stolt  


