Avelsrådets årsberättelse 2017
Under det gångna året registrerades 216 engelska settrar, varav 15 var importerade. Detta är en ökning
på hela 38% från föregående år. De svenskfödda fördelade sig på 29 kullar, med en genomsnittlig
kullstorlek på 6,6 valpar och en inavelsgrad på 0,7 %. Kullstorleken och inavelsgrad motsvarar den vi
haft tidigare år.

HÄLSA
Höfter
Under året har 52 hundar höftledsröntgats, varav 40 var HD-fria (A resp. B). 9 hundar uppvisade grad
C, 2 hundar hade grad D, en hund hade grad E. Antalet röntgade hundar är fler än i fjol (när 44 hundar
röntgades), vi har alltså inte märkt någon minskning av antalet röntgade hundar sedan kravet på känd
HD-status hos avelsdjuren togs bort i mitten av 2015. Såhär ser antalet HD-röntgade hundar ut de
senaste åren:
2012: 66st
2013: 81st
2014: 47st
2015: 45st
2016: 66st
2017: 52st
PRA
Majoriteten av de hundar som används i aveln har känd PRA-status. I dagsläget finns resultat från 195
hundar registrerat hos SKK, varav 128 är hereditärt fria och 51 är testade fria. Sexton hundar är DNAtestade anlagsbärare. Vi vill även i år uppmana er som testat era hundar att skicka in provsvaret till
vet@skk.se. Kom även ihåg att ni som är uppfödare kan registrera era kullar som hereditärt fria om
båda föräldrarna är fria, detta gör ni genom att skicka in provsvaren för föräldradjuren, även då till
vet@skk.se.
Djur använda i avel
Till de 29 kullarna har 24 olika hanhundar använts. En hane hade tre kullar, tre hanar hade två kullar
och resterande hanar användes en gång. Samtliga tikar som användes i avel under året fick varsin kull.
Tre av hanarna som användes var SSK avelshanar och två av tikarna var SSK avelstikar.
Avelsdjurens jaktmeriter
Av de 29 tikar som använts under året hade 22 st premierats på jaktprov. 21 av de 24 hanarna var
jaktmeriterade.
SSK godkända avelshundar
HANAR:
SE54962/2014 Md´s S R Mick Doohan, äg. Magnus Dahlgren
SE29293/2016 Tobölbjergs Hunt, äg. Nils Håhus

Nya champions under året
Jaktchampions:
SE28262/2012 SE JCH SE UCH Myrhedens N-Scott, äg. Håkan Antman
Utställningschampions:
S61055/2009 J SE UCH Ödebygdens L Pumla, äg. Håkan Tofte
S54657/2009 SE JCH Ohlsmyrens Ace Of Spades, äg. Fredrik Brännvall
SE38424/2013 SE UCH Sveaborgs Z-Caesar, äg. Andras Talpai
RESUMÉ AV 2017 OCH EN TITT PÅ DET NYA ÅRET
AR har haft ett protokollfört telefonmöte under året. Protokollet har lagts ut på hemsidan. Under året
har vi slutfört arbetet med valpfoldern som nu finns tillgänglig för uppfödare att dela ut till sina
valpköpare. AR har under året fört diskussioner med styrelsen om hur vi ska gå till väga för att ta in
nytt blod till vår ras i Sverige. Åsa besökte i februari Andalusien för att skapa kontakter och inhämta
information om de sydeuropeiska settrarna. AR består av Tobbe Eklund, Anna Linder och Åsa Vilson.

