
Förtydligande gällande uppfödarlistan…  

  

Det har nått styrelsen att det framkommit frågor kring uppdateringen av uppfödarlistan.  
Vi beklagar om vi varit otydlig.   

Anledningen till att uppfödarlistan uppdateras är att RAS nu är reviderat.  

Rasspecifik avelsstrategi (RAS) är enlig Svenska Kennelklubben (SKK) rasklubbarnas viktigaste 
dokument. Varje uppfödare ska kunna läsa RAS och förstå vad som är viktigt att tänka på i 
sitt avelsarbete. För att säkerställa att alla uppfödare tagit del av och läst igenom det senaste 
RAS-dokumentet togs ett beslut om att skapa en ny uppdaterad uppfödarlista från och med 
den 21/6–2020.  Vill man som uppfödare finnas med på listan skickar man ett mail till 
Springerklubbens webbmaster webbmaster@springerklubben.org och bekräftar därmed att 
man godkänner de krav som ställs.  

De krav som gäller från 21/6–2020 för att få stå med på uppfödarlistan vid avel med 
svenskägda avelsdjur är att:  

• Tiken ska ha fyllt 24 månader vid parning.  

• Föräldrarna till kullen ska vara röntgade med A- eller B-höfter, här finns inget krav  
att ta hänsyn till index eftersom A och B är fria höfter.  

• Undantag: Hund med HD grad C kan användas i avel om HD-index på den planerade 
kullen enligt SKK:s avelsdata är 100 eller högre vid parningstillfället.  

• Båda föräldrarna ska vara ögonlysta av ögonlysningsveterinär inom 1 år före parningen 
och vid ögonlysningstillfället blivit bedömda som ej behäftade med ärftlig ögonsjukdom.  

• Uppfödaren ska följa SKKs grundregler.  

• Uppfödaren ska följa Jordbruksverkets regelverk kring avel och hundhållning.  

• Uppfödaren ska följa kraven i Springerklubbens avelsrekommendationer.  

• Uppfödaren ska vara medlem i Springerklubben (gäller samtliga delägare i kenneln).   

De uppfödare som inte följer ovanstående krav kommer att tas bort från uppfödarlistan. 
Efter sex månader kan man åter ansöka om att stå med på listan.  

Observera att det i RAS finns flera viktiga faktorer att beakta i avelsarbetet men dessa är ej 
krav för att stå med på uppfödarlistan.  

Ansvaret för att listan hålls uppdaterad vilar ytterst på Springerklubbens styrelse i samarbete 
med avelskommittén.  

Vid frågor eller funderingar angående uppfödarlistan eller något annat i Springerklubben är 
du välkommen att höra av dig till styrelsen styrelsen@springerklubben.org eller 
avelskommittén avel@springerklubben.org.  

 

Varma hälsningar styrelsen   


