Avelsrådets årsberättelse 2013
Under det gångna året registrerades 130 antal engelska settrar, varav 14 var importerade.
Registreringsantalet är något lägre jämfört med de senaste åren. De svenskfödda fördelade sig på 19
kullar, med en genomsnittlig kullstorlek på 6,2 valpar och en inavelsgrad på 0,7%. Dessa siffror har inte
förändrats nämnvärt de senaste åren.

HÄLSA
Höfter
Under året har 77 hundar höftledsröntgats, varav 66 hade godkänt resultat (A resp. B). 11 hundar
uppvisade grad C och inga hundar hade grad D eller E.
PRA
Majoriteten av de hundar som används i aveln har känd PRA-status. I slutet av året hade 160
svenskregistrerade hundar känd PRA-status. Två av dessa var sjuka och elva var bärare (11,3%).
Djur använda i avel
Till de 19 kullarna har 16 olika hanhundar använts. Ingen hanhund hade mer än två kullar. Nitton tikar,
dvs. en kull per tik, användes under året. Åldersmässigt var tikarna mellan 3-9 år. Tre av hanarna som
användes var SSK avelshanar och två av tikarna var SSK avelstikar.
Avelsdjurens hälsa
Samtliga hundar som använts under året uppvisade känd HD-status. De norskregistrerade hanar som
nyttjats var välkända i hemlandet och förutsätts ha godkända höfter och känd CL-status i enlighet med
NESK:s riktlinjer.
Beträffande CL är status känd hos minst en av föräldrarna i samtliga kullar som föddes under året.
Avelsdjurens jaktmeriter
Av de 19 tikar som använts under året hade 12 st premierats på jaktprov. Alla hanar utom en var
jaktmeriterad.
SSK godkända avelshundar
S54150/2009 J Bjerndrup´s Molly
S37301/2006 J Sveaborgs Stina
SE27471/2010 SEJCH SEUCH Mahjorts Spraka

SE27472/2010 Mahjorts Tira
SE39869/2010 Björnåns E Speed Triple
S41988/2009 J Faulfossen’s VT Ronja Röverdatter
S61055/2009 J Ödebygdens L Pumla
SE57476/2013 Vita av Rondvollen
SE39108/2009 Ödebygdens Kick n Fight
SE48107/2007 Myrhedens K-Bella

Nya champions under året
SE27471/2010 SEJCH SEUCH Mahjorts Spraka
SE39882/2010 NUCH SEUCH Giddes H Kalla
S44293/2007 SEUCH Piksibergets Leia
S16139/2004 C.I.T. SEJCH SEUCH Zimba
SE13548/2007 SEJCH Svitjods Pandora

FRAMTIDEN
Egenskapsbedömningen läggs på is tills vidare. Under året har Per Arvelius m.fl. från SLU publicerat en
artikel om egenskapsdata. Gentestet för PRA som tagits fram på Norges Veterinärhögskola har under
året använts flitigt på de hundar som använts i avel, vilket medfört att vi börjar få en bra bild av PRAförekomsten i Sverige. Under året har vi sett över kriterierna samt ansökningsblanketterna för SSK
avelshundar, ett arbete som kommer att fortsätta in i det nya året. Avelsrådet har även, i samarbete med
styrelsen, utarbetat en uppfödarenkät som kommer att skickas ut till samtliga ES-uppfödare under våren.
AR har haft sex protokollförda telefonmöten under året. Protokollen har lagts ut på hemsidan. AR har
under året delvis fått en ny sammansättning, det består nu av Janne Ericsson, Åsa Vilson och Marina
Bengtsson.

