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Minnesanteckningar 

SSPKs avelskonferens 

18 oktober 2014 
 

 

Foto: Eva Andersson 

Minnesanteckningar: Annelie Finnebäck 

Moderator: Anne Wallin 

 

Deltagarförteckning: Finns hos sekreteraren 

(65-70 deltagare). 

 

 
Eva jobbade med att registrera alla deltagarna och 

samtidigt delades en goodiebag ut som vi fått av 

vår sponsor Four Friends. 

 

 
SSPKs avelsgrupp redo att hälsa alla välkomna. 

 

Inledning 

Anne Wallin från avelsgruppen öppnade 

avelskonferensen med att presentera sig själv 

och övriga från avelsgruppen (Veronica 

Lange som är sammankallande, Eva Borg 

Broberg, Cathrin Eklöf och Sussie Nilsson). 

 

Anne citerade Tage Danilesson; ”Man måste 

blicka bakåt för att komma framåt. Om man 

vägrar se bakåt och inte vågar se framåt så 

ska man se upp”. Det här stämmer bra in på 

vårt intresse för vårt avelsintresse. Vi måste 

själva göra en inventering av våra avelsdjur, 

bevara våra hundar enligt rasstandard. Vi 

kan inte ändra rasstandard för den finns och 

den måste vi arbeta ifrån. 

 

 
Anne Wallin var dagens moderator och såg till att 

vi höll tiden. 
 

På slutet av dagen en paneldebatt. Redan nu 

finns det en uppföljning på gång under nästa 

år. Vi hoppas att efter dagens slut att vi har 

ett gemensamt mål och att vi känner oss mer 

sammansvetsade.  

 

 

BLOCK 1:  

 

Natalja Skalin – avelsbeslut och 

avelsplanering 
Natalja Skalin arbetar som veterinär och har 

många års erfarenhet av uppfödning och 

genetik. Det här är hennes första föreläsning 

som hon håller på svenska. 

 

Hon grundar föreläsning på sin egen 

erfarenhet av sina egna raser svart 

Dvärgschnauzer och Collie. Avelsregler 

gäller för alla hundraser oavsett ras. Det 
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finns mycket information om avel och som 

är generell för alla raser. 

 

 
Föreläsare Natalja Skalin 

 

Vad börjar vi med när vi ska avla, vad är det 

viktigaste? 

 

Avelstikens egenskaper 

Avelstiken är viktigast, ju bättre kvalitet på 

din avelstik som du börjar med desto bättre 

är chanserna att du lyckas med avelsmålen. 

Avelstikarna ska vara av utmärkt rastyp, 

stamtavla/härstamning och fertila. 

 

Utmärkt rastyp 

Hur är avelstiken byggd. Ju mindre fel tiken 

har desto färre fel lämnar hon till sina valpar. 

Börjar vi med en medioker tik så kan vi 

hoppas på att förbättra litegrann men det 

längre tid att nå avelsmålen. Om du har en 

tik som ständigt får very good på utställning 

så kan du inte förvänta dig att hon blir 

mamma till en blivande stjärna utan det tar 

ett par generationer extra.  

 

Avelstikens stamtavla/härstämning 

Avelstikarna måste vara fertila, sunda och ha 

självvalpande linjer - en svårparad tik, 

kejsarsnitt mm minskar därmed. 

 

Avelstiken ska ha bra temperament som är 

typiskt för rasen. Det måste gå att leva med 

hunden. En hund kan få ett hårt liv i en 

familj som påverkar hunden. 

 

God hälsa är en självklarhet. 

 

Avkomman ska ej bli av sämre kvalitet än 

tiken och helst vara av homogen typ. Vad 

lämnar tiken? Vi får den första kullen för 

tiken och så analyserar vi valparna. De ska 

inte vara av sämre kvalitet än mamman om 

vi har valt rätt hane. Vi kan inte utvärdera 

tiken bara efter en kull utan det krävs en kull 

till. Om avkomman är av sämre kvalitet än 

tiken så kanske vi valde fel hane. Andra 

gången väljer vi en annan hane och får vi 

återigen valpar som är sämre än tiken så 

måste vi byta avelstik. Vi som uppfödare 

måste vara kritiska och objektiva. Om vi inte 

kan kritiskt granska våra hundar så kommer 

vi ingenstans. Vi känner våra hundar, inte 

våra domare utan det är vi själva. 

 

Homogen typ, tiken är grunden (basen) och 

sjuttio procent av succén beror på tiken. Det 

är så viktigt att välja rätt tik. Tiken är 

grunden, basen för ditt avelsarbete. Hanen är 

något annat och honom använder vi för att 

förbättra det vi har. Vi kan inte bygga upp ett 

hus med hjälp av en hane om du inte har en 

bra grund (tiken). Tiken som vi sagt tidigare 

bör lämna homogena valpar och inte sämre 

valpar än sig själv, helst ska det bli bättre. 

Natalja gav bildexempel på en tik med tre 

valpar (från olika hanar) där alla är 

homogena. 

 

Avelshanens egenskaper 

En hane kan göra ett stort avtryck i aveln, 

blir överanvänd (matadoravel) mm. Vänta 

med att använda en hane och se vad han 

lämnar innan du lånar honom själv. 

 

Hanen ska vara av utmärkt typ och motsvara 

den typ man vill uppnå. Uppfödning handlar 

om selektion, analys och urval. 

 

Hanen ska ha liknande fenotyp som tiken 

men utan samma fel. Strävar vi efter 

fenytoper på avelsdjuren får vi mer 

homogena valpar. Om vi väljer olika typer 

på avelshanen och avelstiken får vi olika 

typer på valparna. Exempelvis, en valp blir 
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liten och kraftig och en annan hög på benen 

och mer elegant. Ju mer du ser av en hane i  

 

 
 

dennes valp påvisar hur starkt han präglar 

sina valpar. Då får man säkrare resultat. En 

hane som präglar sina valpar och som parar 

två tikar av olika linjer visar sin prägling 

genom att hans typ känns igen i barnen och 

även i barnbarnen. När man letar hane måste 

man inte leta nytt blod utan vi har det vi har. 

Ibland blandas stamtavlor och typ utan att 

kriterierna på avelsdjuren som räknats upp i 

början uppfyllts och då blir det inte ett lika 

lyckat avelsresultat. Vi måste uppskatta det 

vi har. Studera historik och inte bara hitta 

"nya" linjer. 

 

God hälsa är en självklart även för en hane 

och bra temperament.  

God könsdrift! En hane måste vilja para! Det 

är basic instict. Det är en del av hanens 

temperament och karaktär. Det räcker inte 

med att hunden är snygg. Han måste vilja 

para!  

 

Studera hanens stamtavla/härstämning precis 

som du gör med tikens. 

 

Avelsplanering 

Att din tik har bra utställningsresultat är inte 

samma sak som att hon är en bra avelstik. 

Passar tiken och hanen för varandra? Vad 

måste vi göra först? Jo, vi måste analysera 

avelsdjurens kvaliteter och ställa oss frågan 

hur de kompletterar varandra. Vilka 

exteriöra för- och nackdelar finns osv. 

Studera stamtavlan för den tilltänkta 

kombinationen. Vilka är/var hundarna som 

finns i den. Underskatta inte stamtavlan, här 

hittar man hemskt mycket information. Har 

hundarna präglat sina avkommor etc. Natalja 

själv studerar alltid tillbaka till 5:e 

generationen och det är 3:e generationen 

som har starkast influens på din kommande 

kull vad gäller exteriör och mentalitet. Om vi 

vill veta vad vi ska få i vår valpkull så måste 

vi ta reda på vad andra hundar i stamtavlan 

lämnat för typ av valpar. Natalja bryr sig inte 

om utställningsresultaten när hon väljer 

avelsdjur. Lita på din magkänsla eftersom 

meriter kan bero på aktiva ägare som åker 

överallt och får sin hund till champion till 

slut. 

 

Analysera hanens tidigare avkommors 

kvaliteter! Återigen, mycket information kan 

man få från stamtavlor. En liknande 

kombination som du planerar kanske redan 

är gjord och hur lyckad blev den? Har det 

blivit dåliga pälsar osv i den kullen och vad 

beror det på i så fall? De senaste tre 

generationerna har mest påverkan/influens i 

aveln. Femte generationen påverkar knappt 

kullen. 

 

 
Avelsgruppen hade lånat in Avelsboken från SKK 

till försäljning för 285 kr. 

 

Hälsoutvärdering: ju mer information vi får 

veta desto bättre. De flesta sjukdomar som 

våra djur har är recessiva. Vi ska inte få 

panik när vi får vetskap om något utan vi ska 

samla informationen och ha den med oss i 

vår avelsplanering. Det kan dyka upp 

sjukdomar efter friska individer i och med att 

vi inte har genetiska tester att tillgå. 

 

Gyllene regler 

Dubbla inte på samma fel och brister. Man 

kan heller inte rätta till ett fel genom att para 

en hund med dess motsats. Exempelvis: 

tunga öron med lätta öron, övervinklad med 

raka vinklar, överbett med underbett ger inte 
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saxbett. Man kan inte kompensera ett fel 

med motsatsen. I avel är allt en kompromiss 

och alla vill få fram bra hundar men det finns 

  

 
Yvonne Fransson och Kattis Huldt var några av de 

drygt sjuttio deltagarna. 

 

stora överraskningar i avelsarbetet. Det finns 

framgångar och motgångar hos alla 

uppfödare. 

 

En underbar hane med fantastiskt huvud med 

tunga öron och bra front med ful svans – Om 

du vet att hanen i flera kullar lämnat bra 

fronter så kan du använda honom. Några av 

valparna kommer få en ful svans men du 

väljer själv att gå vidare på de valpar som 

inte ärvt det du ogillar.  

 

En avelsplanering sträcker sig längre än en 

generation.  

 

Avelsprogram 

Många vill ha resultat jättefort. Man köper 

en tik och vill få fantastiska valpar. Det är 

inte svårt att få bra kvalitet i första 

generationen utan det som är svårt är att 

behålla kvaliteten. Var objektiv - håll dig på 

vägen och granska valpkullen. Föräldrarna 

kanske inte passade ihop osv. Klaga inte 

alltid på hanhunden utan det kan helt enkelt 

vara så att kombinationen inte var bra. Vissa 

linjer går inte att kombinera för de är så olika 

i typ. 

 

Använd andra linjer än dina egna, men håll 

dig till individer av samma fenotyp. Plocka 

in nya linjer för att utöka genpoolen och för 

att ta bort eventuella defekter. 

 

 

 

Linjer 

Konsekventa linjer krävs för att få en stark 

tiklinje och för att få det måste vi utvärdera i 

varje generation; mor, dotter och barnbarn. 

Natalja visade bilder på en tik och tredje 

generationens avkommor och det skiljer 10 

år men man känner igen detaljer som 

exempelvis rörelser. 

Ingen hund är felfri. Om vi har kort huvud 

på en tik, ja då parar vi inte med en hane 

som har kort huvud. 

 

Individuellt urval 

Analysera avelsdjurens exteriör - deras 

kvaliteter och brister. Alla deras egenskaper 

är ärftliga. Hanen har bra hals och bra 

vinklar och dålig päls och min tik har bra 

päls. Ju mindre fel som finns hos avelsdjuren 

desto bättre resultat. 

Ju fler hundar vi ser desto bättre och 

tydligare bilder får man. En sån plats är 

exempelvis utställningar. 

 

 
SSPKs ordförande Bo Skalin  

 

Avelsvärdet baserat på avkommans kvalitet 

Avelshundens värde kan avgöras av 

avkommans kvaliteteter. Exempelvis 

följande: 

 

Bättre än sin mor. 

Likvärdig med mor 

Sämre än mor 

Det är här exemplen ovan som räknades upp 

är viktiga kriterier när vi granskar 

avelsdjuren. Minst två kullar behövs för att 

utvärdera en avelstik. Om hanen inte lämnar 

kvalitet med flera kullar eller lämnar sämre 

kvalitet än tiken så behövs han inte i avel.  

Vi måste vara kritiska. Vi uppfödare måste 

vara hårda i våra urval om vi vill ha kvalitet. 
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En "gullig" hund uppfyller inte våra kriterier 

för då får vi mediokra hundar. 

 

Lite genetik: En valp ärver hälften från sin 

pappa och hälften från sin mamma. 

Meios: Vad avel innebär. En hund har 78 

kromosom (39 par) och 38 är övriga och den 

sista är könsbestämmande. 39 kromosomer 

från ena och 39 kromosomer från den andra. 

 

 
Monica Håkansson och Monica Wogenius var 

också några av deltagarna som fotografen fångade 

på bild. 

 

Crossing over - valpar från kromosomer som 

inte finns hos föräldrarna. Det är det vi kallar 

för slumpen. Teoretiskt ska det födas 50/50 

tikar/hanar i varje kull men så ser det inte ut.  

 

Det är massor som är gömt (recessiva anlag) 

och kombinationer med nya linjer så är det 

mer som är okänt oss. Vi måste analysera 

och granska våra kullar. Vi kan inte förutse 

allt. Men i stamtavlan har vi mycket 

information. I vår avel har vi selektion. Det 

är uppfödaren som väljer vilka hanar och 

tikar som används. Det kan bli att vi väljer 

en hane som inte fick stora framgångar själv 

på utställning men lämnar bra avkommor.  

 

Fundera inte bara över utställningsresultat 

och arbetsmeriter. Det kan vara en hane som 

har en ägare som är ointresserad av 

utställning men har många bra hundar bak i 

sin stamtavla.  

 

Natalja säger själv att det är både glädje och 

sorg att vara uppfödare. Att planera och 

vänta en kull är spännande och det viktigaste 

i hennes liv är hunduppfödning. 

Hitta inte en hane för att du ska vinna mest. I 

aveln är stamtavlan/härstämning viktigare än 

utställningsresultatet. Utställningar är 

viktiga, där träffas vi och visar våra resultat. 

Det är viktigt att jämföra sin uppfödning 

med andra uppfödare. Allt för att kunna 

arbeta hårdare för att få fram bättre hundar.  

 

Utställning är en jätteviktig del i vår 

uppfödning. När man ser en bra hund ska 

man tänka, vilka är föräldrarna. Om inte 

föräldrarna säger dig något, ta fram 

stamtavlan. om hundarna bakom honom är 

jätteolika hundar, olika typer. Andra 

generation har ännu större påverkan på 

valpkullen jämfört med tredje generationen. 

Titta på hanens mamma, vad har hon lämnat 

i sina kullar. Magkänsla och se lite vidare än 

den enskilda hanhunden. Hanen i sig tycker 

du kanske inte passar men om du ser hans 

stamtavla så kan han bli bra i din 

kombination. 

 

Unga hundar – för en hane som inte är 

använd i avel så är det viktigt att den får 

några kullar och så väntar vi och se vad han 

lämnar. När har han fått tre kullar och då 

väntar man med fler kullar och utvärderar. 

 

Genetisk rena hundar finns inte! 

Maja från SKKs avelskommitté flikade in: 

multitester av dna - är inte validerade för alla 

hundraser. Man måste vara uppmärksam på 

om DNA-testet kan tillämpas på just din ras. 

Patrik Ragnarsson: utvärdera hundens fel 

och förtjänster. I SKKs undersökning om 

utställningar svarade alla att de ville ha 

kritiken men få använde den. 

När vi fokuserar på en sjukdom innebär det 

att andra sjukdomar dyker upp istället. 

 

 

Maija Eloranta, SKK/AK - RAS 

arbete  
Varför är RAS (RasSpecifika Strategier) 

viktigt? Vad är RAS? 

RAS är en handlingsplan för avel inom en 

specifik ras. Ett RAS-dokument beskriver 

aktuella avelsrekommendationer för rasen.  

Dokumentet RAS tas fram mellan rasklubb 

och specialklubb. Viktigt med förankring 

hos medlemmarna. Det får inte bli en 

produkt som bara styrelsen eller avelsråden 

arbetat med. 
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Maija Eloranta från SKKs avelskommitté. 

 

År 2001 startade SKK med RAS-arbetet och 

delegerade arbetet till specialklubbarna. 

Specialklubbarna i sin tur har delegerat 

rasarbetet till rasklubbarna. Specialklubbarna 

skickar sedan in RAS till SKKs 

avelskommitté där det finns en utsedd person 

som granskar RAS-dokumentet. 

 

Vad ska finnas med i RAS? 

Historik: 

Rasens historiska bakgrund och utveckling i 

Sverige och utomlands. 

Illustrera gärna med bilder. 

 

 

Rubriker som bör finnas med: 

Population/avelsstruktur 

Hälsa 

Mentalitet/funktion 

Exteriör (om rasen omfattas av SRD ska 

detta bearbetas i RAS) 

Övrigt, inklusive hur arbetet med förankring 

skett i klubben 

 

Styrdokument som ligger till grund för RAS: 

Lagar och föreskrifter 

Grundregler 

SKKs avelspolicy 

Avelsstrategi för små hundpopulationer 

Policyuttalanden (SKK/AK) 

 

Redskap: 

Avelsdata, hunddata, SRD, hälsoenkäter, 

annan rasinformation, MH/BPH etc. 

Årliga utvärderingar. 

Lathund för utvärdering och revidering 

Statistik (Agria breed profile och statistik 

från andra försäkringsbolag) 

 

Strukturen i RAS (ur lathunden) 

Historik 

Population/avelsstruktur 

Hälsa 

Mentalitet/funktion 

Övrigt 

Nulägesbeskrivning 

 

Nulägesbeskrivning av populationen: 

Registreringar och import per år 

Ålder för avelsdebut 

Kullstorlek 

Inavelsberäkningar; årsgenomsnitt, granska 

avvikelser i enskilda kullar 

Hanhundsanvändning, avkommor och 

barnbarn 

 

Mentalitet/funktion: 

Sammanställ MH och eventuella andra prov 

Propagera för mentalbeskrivningar 

Jämför resultaten över tiden 

Hur överensstämmer resultaten med 

rasbeskrivningen 

Anpassning till dagens samhälle 

 

Bodo Bäckmo inflikade att det finns en 

tradition av MH i klubben och att det är 

något som klubben förordar i och med att vi 

har så mycket data inom området. 

 

Exteriör: 

Viktig raskunskap hos uppfödarna/avelsråd 

Exteriörbeskrivningar 

Domarkonferenser 

Utställningskritiker 

Vad ska prioriteras 

 

Analys och prioriteringar 

Sammanfattning 

Bedömning av läget 

Mål - kortsiktiga/långsiktiga 

Strategier (handlingsplan) (mätbara mål) 

Förankring 
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Hur rangordnar man och på vilka grunder: 

Dödlighet/lidande 

funktionsnedsättning 

Kostnad? För rasen? För individen? 

Behövs ett hälsoprogram?  

Hur görs bedömningen - finns tillförlitlig 

information? 

 

Underlätta för läsaren: 

Ge en förklaring till använda begrepp 

Sammanfatta och tolka diagram och tabeller 

Ange förändringar i förhållande till tidigare 

version 

Källhänvisningar 

Enstaka sjukdomsfall behöver inte redovisas 

från hälsoenkäter (använd sunt förnuft) 

Använd gärna bilagor 

 

Det finns ytterligare en lathund på SKK för 

hälsoenkäter. 

 

Samstämmighet med övriga dokument 

Har klubben valphänvisningsregler som bör 

redovisas i RAS? 

SRD att ta hänsyn till? 

Hälsoprogram 

SKKs avelspolicy, grundregler 

Lagstiftning 

 

Utvärdering och revidering: 

Levande dokument 

Årliga utvärderingar 

Revidering var femte år 

 

Stötta de som tagit på sig att arbeta med 

RAS. Gnäll inte utan hjälp till istället! 

 

Revidering av RAS 

Är strukturen bra? Är omfattningen rimlig? 

Finns mål och strategier för alla olika delar 

av RAS? 

Är målen möjliga att utvärdera? 

Har rimliga prioriteringar gjorts? 

 

Utvärdering av hälsoprogram 

Hälsoprogram hos SKK på nivå 2 eller 3 ska 

utvärderas i samband med revideringen 

Finns det ett fortsatt behov av hälsoprogram 

hos SKK och/eller fortsatta 

rekommendationer inom ras-/specialklubben 

 

Nivå 1 är exempelvis att samtliga HD-

resultat som oavsett hundras publiceras på 

SKKs hunddata. 

 

Införa ett hälsoprogram? 

Sjukdomar där det finns kontrollmöjligheter 

genom säkra tester och där uppföljning är 

möjlig? 

Sjukdomar som kan förebyggas, behandlas, 

kontrolleras? 

 

 
 

Frivilligt eller ställa krav 

Ofta bra att börja med information och 

frivillig undersökning 

Egna register hos klubben eller ansöka om 

central registrering av resultat (hälsoprogram 

1 hos SKK) 

 

Utformning av RAS-dokumentet 

Praktiskt användbart dokument 

Är strukturen och layouten bra? 

Är omfattningen rimlig? Gärna bilagor? 

Finnas lättgängligt 

Hundrasguiden 

 

Avelspolicy, hälsa - återfinns i SKKs 

avelspolicy 

 

Avelsrestriktioner 

Verka för att minska antalet 

avelsrestriktioner som inte är relaterade till 

sundhet men begränsar effektivt utnyttjande 

av befintliga avelsdjur. 

Vid behov ta bort avelshinder mellan 

rasvarianter/raser vilka bygger på olikheter, 

färg, storlek mm. 

 

Svårighet att följa RAS 

Beror oftast på dålig förankringsprocess 

bland medlemmarna 

Styrelsen ska stå bakom RAS 
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Ledande personer/förtroendevalda inom 

klubben ska följa RAS 

Informera och diskutera varför viktigt att 

följa RAS 

 

Viktigt att ordföranden i alla klubbarna 

skriver om RAS för att lyfta fram och visa 

vikten av RAS. 

 

Varför är RAS ett viktigt dokument 

Ypperligt tillfälle för marknadsföring av den 

egna rasen 

Aktuell bild av rasen 

Sammanfattar och motiverar prioriterade 

avelsmål 

Ger en aktuell bild av tillståndet i rasen 

Ovärderlig hjälp för nya och gamla 

uppfödare! 

 

 
Avbrott för lunch 

 

 
 

 

BLOCK 2: 

 

Patricia Nordbäck – Avtal och 

regler 
 

Patricia Nordbäck jobbar till vardags på 

Agria. Hon har hållit i flera av STOKKs 

juridikkurser som ingår i uppfödar-

utbildningen. 

 

Vi som är uppfödare och är anslutna till 

Svenska kennelklubben samt registrerar våra 

valpar hos SKK måste följa SKKs 

grundregler. Våra valpar måste alltid säljas 

med SKKs avtal och vara veterinär-

besiktigade vid leverans. Man kan lägga till 

en bilaga till valpköparen där man 

exempelvis skriver att hunden är kryptorchid 

och att jag sätter ner priset till x antal kronor. 

Det är helt ok att skriva en bilaga men man 

får inte skriva in något på själva avtalet 

därför skriver man prisnedsättningen i en 

bilaga. 

 

 
Patricia Nordbäck 

 

Säljer jag en hund med bibehållen avelsrätt 

så får man inte använda köpeavtalet utan då 

är det ett annat avtal som används (finns på 

SKKs hemsida). På köpeavtalet: i rutan för 

försäkringsnummer, skriv inte 

försäkringsnumret utan i vilket bolag du som 

säljare har din dolda-fel försäkring. 

Försäkringsnumret ska du alltid vara 

försiktig med att lämna ut. 

 

Återköp ja/nej? 

Vill du få hunden hem två timmar innan du 

åker till Bahamas så ska du kryssa i ja. Det 

är bättre att kryssa i nej och ha en dialog 

med valpköparen. Skillnaden i att du kryssar 

ja istället för nej är att du då blir skyldig att 

ta tillbaka hunden oavsett vad som händer i 
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ditt eget liv. Valpköparen är aldrig skyldig 

att sälja tillbaka till uppfödaren oberoende av 

om det är ja eller nej kryssat i köpeavtalet. 

Du kan heller inte skriva in i en bilaga att du 

vill ha förköpsrätt. 

 

Det finns en broschyr på SKKs hemsida om 

alla avtal och vad som skiljer avtalen åt. 

 

Patricia informerade vidare om försäkringar 

och dolda-fel försäkring. 

 

Om man vill ha en hund ute på prov så finns 

det låneavtal för tik respektive hane på SKKs 

hemsida. Var noga med hur försäkringen 

tecknas. Tips från Patricia är att den som 

lånar hundar tecknar en egen försäkring för 

hunden. Och när hunden återkommer till 

uppfödaren så avslutas försäkringen. 

Skriv inte in i avtalet eller in bilaga att du 

vill köpa tillbaka valpen om den ska 

omplaceras för då bryter du mot 

grundreglerna. Däremot kan man skriva att 

man önskar bli kontaktad innan. 

 

Fodervärdsavtal. Den som har hunden i sin 

dagliga vård ska ha hunden försäkrad 

(veterinärvården) och livvärdet står du som 

ägare (uppfödaren). 

 

 
 

Konsumentköplagen gäller när en uppfödare 

säljer till en valpköpare. 

Konsumentköplagen gäller när en uppfödare 

säljer till en uppfödare. 

 

 

Bodo Bäckmo - Mentalitet 
Bodo började med att informera om 

rapporteringskod A för FCI grupperna 1, 2, 6 

och 8. Generellt är att raser som är mer 

representerade i statistiken för rapportkod A 

är framavlade att arbeta på eget initiativ 

jämfört med hundar som först agerar efter 

kommandon. 

 

 
Bodo Bäckmo 

 

Miljöfaktorer skiljer åt för hunden beroende 

på vinter och sommar. Åtta gånger så hög 

risk att hunden beter sig illa under perioden 

december-februari. Vad är det för faktorer 

som påverkar då? Bland annat är det att 

tävlingarna är inomhus med dålig akustik 

och dålig belysning. Belysningarna är 

anpassade för människans öga och tar bort 

blå nyanser och lägger till mer av den röda 

nyansen. Det utgör ett problem för hunden. 

 

Bodo beskrev hur djur i naturen anpassar 

pigmentet till klimatet. Hundens släktingar 

jagar och äter fett och inälvor med mycket 

D-vitamin. 

Pigmenten har en funktion hos hunden och 

är inget som vi kan välja godtyckligt. 

Pigmenteringen utvändigt påverkar hunden 

invändigt.  

 

 
 

Signalsubstanser styr beteende 

Högt testesteron ger aggressivt beteende 

serotonin motverkar/balanserar testosteron 

Östrogen balanserar testosteronet 
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Brist på serotonin skapar ängsligt/neurotiskt 

beteende 

Noraadrenalin styr delvis aptit - OBS hunger 

ger retligt humör! 

MAO (Monoaminoxydas) styr 

impulskontroll och påverkar ängsla (finns 

bara på x-kromosom) 

Brist på vitamin D ger depression/svajigt 

humör/aggressivt beteende 

 

Mentalbeskrivningen utgår från börjar från 

beteendevetenskapliga undersökningar och 

där man identifierade vissa egenskaper: 

 

Aggression, Ängsla/rädsla, Socialitet, Lek 

(den enskilde individens intresse att 

samverka med en annan individ)/interaktion, 

Jakt/beslut, nyfikenhet och dessa egenskaper 

utgör hundens "personlighet". Egenskaperna 

ärvs. Boldness är ett medelvärde av alla 

ovanstående egenskaper men är ett trubbigt 

värde i och med att det är ett medelvärde. 

 

Samarbetsintresse/självständighet 

Ur kvalitetssynpunkt för en valpköpare är 

det viktigt att avla på en mental rasstandard. 

Bodo kopplade tillbaka till Nataljas 

föreläsning på förmiddagen - vi måste ha ett 

mål för var vi ska hamna. Avla på hundar 

där hanen och tikens mentalitet skiljer sig åt 

gör att kullen inte blir homogen utan 

mentaliteten blir spridd.  

Bodo visade en bild för deltagarna och 

hundar som befinner sig i den lägre delen av 

den vänstra rutan i kombination med att de 

saknar leken på MH befinner sig i riskzonen 

att bete sig olämpligt. 

 

Hur väl möter jag som uppfödare målen för 

min ras? 

Personslighetsfaktorer SSPKs raser 

Socialitet  

Lek 

Nyfikenhet 

Förföljand 

Orädsla 

Oaggressivitet 

 

Våra SSPK-raser följer ett typiskt spann som 

ligger nära övriga raser inom FCI-grupp2. 

Schnauzervarianterna ligger högre i 

socialitet och lek och har inga större problem 

att läsa av omgivningen. De bekymrar sig 

inte utan löser allt. Båda schnauzerraserna är 

orädda med hög social kompetens. 

 

BLOCK 3 
 

Patrik Ragnarsson - anatomi  
Patrik presenterade sig som exteriördomare, 

hund & kattvän. 

 

 
 

Komparativ studie människa/hund. Det finns 

stora likheter mellan de flesta däggdjur. 

Stora skillnaden är att vi går upprätt och 

hunden går på fyra ben och har inget 

nyckelben. 

 

Hundens anatomi/byggnad avspeglas i 

rörelse. Patric föredrar att hundarna är lika 

vinklad bak som fram även om hunden har 

knappa vinklar än en hund som är bra 

vinklad bak men är dålig i fram. 

 

Det vi har problem med är att vi har ganska 

mycket vinklar i bakstället men dåligt med 

vinklar fram. 2/3 delar av hundens kropp 

bärs upp av framdelen så egentligen borde vi 

ha fokuserat mer på det. 

 

Raka vinklar i stående och i rörelse blir det 

korta pendelrörelse. Hunden får ta dubbelt så 

många steg som en hund som är normalt 

vinklad. 

På de mindre SSPK-raserna upplever Patric 

att våra hundar är lite raka fram men har 

hyfsat bra steg från sidan och det beror på att 

de kompenserar. 

 

I Usa anger rasstandard Hackneyrörelse för 

dvärgpinscher. Det ställer till det när vi 

använder hundar från andra länder då vi inte 

vill ha hackneyrörelser. 
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Krabbgång (sidewind) beror på disharmoni 

mellan vinklar fram och bak. Hundarna rör 

sig i två spår. Det är viktigt att uppfödarna 

tolkar rasstandard rätt. 

 

 
 

Patric visade bilder på jakthundar med 

frågan om vilka faktorer som påverkar 

uthållighet? Harmoniskt vinklad vs raka 

vinklar fram som bak. Uthållighet sitter inte 

bara i vinklar utan beror mycket på 

mentalitet. Det är viktigt att våra hundar är 

harmoniskt vinklad. Vi har flera 

dvärgschnauzrar som står väldigt långt 

bakom sig med sina hasor. Är det sunt, är det 

funktionellt. Form follows function. En 

dvärgschnauzer ska vara kompakt och det är 

den inte med långa underben och låga hasor 

enligt Patrik. 

 

Det ställs krav på byggnation i symbios för 

att kunna utföra det arbete som hunden/rasen 

är framavlad för. Patric visade korta 

filmklipp som dels visar hundar i trav. 

Målet är en sund hundsjäl i en sund 

hundkropp. 

 

Exteriörbedömning 

Domaren bedömer individerna som resultat 

av avel och numera även ett eventuellt 

framtida avelsmaterial och ska vara 

observant på hälsa och sundhet, samt trender 

av exteriöra överdrifters om i förlängningen 

hotar just sundhet och hälsa. 

Identifiera tendenser till överdrifter och 

påpeka innan de ger upphov till problem i 

rasen. 

 

Rasstandard beskriver hur rasen ska se ut, 

bestämt av rasens hemland och börjar 

inledningsvis med rasens bakgrund/ändamål. 

Den innehåller beskrivningar och detaljer 

som skiljer en ras från en annan. 

 

 
 

Vikten av att tolka rasstandard är A och O. 

Vad är det som gör att jag köper en 

dvärgschnauzer och inte en annan hundras. 

 

Vilket ändamål vi än ämnar ha hunden till - 

samma krav att hunden ska "hålla". 

 

Viktigt med ett sunt och kritiskt 

förhållningssätt till det man håller på med. 

Det ökar trovärdigheten och det är något vi 

behöver jobba på. 

 

Genom århundraden har människan 

fascinerats av allt som är synligt annorlunda. 

Konsten att tolka standarden rätt… vad läser 

jag när jag läser. Det är lätt att fånga upp fel 

saker. Vi börjar med att övertolka. Om det 

exempelvis står i rasstandard att det ska vara 

mycket päls innebär inte det att det ska ha 

extremt mycket päls. En kort nos innebär 

inte att vi ska avla fram extremt korta nosar. 

 

Exteriörbedömning - konstart under 

ifrågasättande. Högst sannolikt att debatten i 

vårt land under kommande åren kommer att 

präglas av ett ifrågasättande av varför vi 

inom hund och kattvärlden meriterar 

individer, som även en icke hund/kattkunnig 

person ser är osund. 
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Har förutsättningarna förändrats? Patrick 

tycker att våra SSPK-raser klarat sig ganska 

bra och har inte förändrats mycket. 

 
 

Patric visade bilder på icke SSPK-raser som 

visar att "trenderna" ändrats och hundarna 

har mer av allt medan rasstandard inte har 

förändrats. 

 

Var går begreppet typad över till att bli 

övertypad. Var går gränsen till "för mycket" 

av en rasdetalj? Det är viktigt att börja tänka 

på var gränsen går. 

 

Framtiden… 

Now this is not the end. It is not even the 

beginning of the end….. Winston Churchill. 
 

Schnauzer och dvärgschnauzer - lite lättare, 

smäckrare och mer eleganta hundar. En 

schnauzer ska ha elegans men inte för 

mycket för den ska vara kompakt. 

 

 

Maria Landegård - Historia 
Det är viktigt att känna till historien. Man 

kan inte föda upp hundar utan att känna till 

hundens historik eller ändamål. 

 

Hur gamla är våra raser? På 1400-talet fanns 

det målningar som visar schnauzer. Inte så 

utpräglade som våra schnauzrar idag. 

Hundarna hade inte så mycket skägga och 

benhår. 

Dvärgpinschern kom före dvärgschnauzern 

och var svart med bruna tecken. Mörka 

färger var vanligare. Peppar/saltfärgens 

föregångare var viltfärgade. De första som 

registrerades i Sveriges kallades för älgfärg. 

Raserna kommer från Sydtyskland. Det 

fanns uppfödare som började skilja på 

schnauzer och pinscher åt i aveln. Hundarna 

höll till i stallen och höll rent från möss. 

Schnauzern var en mycket skicklig jägare 

med att fånga sina byten med framtassarna. I 

litteraturen 1842 nämns schnauzer för första 

gången i litteraturen och var en synonym för 

punscher och schnauzer. Runt sekelskiftet 

1800/1900 började det hända något med våra 

raser. 1879 så man den första pinschern på 

utställning, dock strävhårig. 

 

 
Bild från den efterföljande paneldebatten och 

föreläsaren Maria Landergård ser som nummer två 

från höger. 

 

Tyska Schnauzer Pinscher klubben år 1895. 

De första schnauzrarna och pinschrarna kom 

till Sverige i början av 1900-talet. Den första 

strävhåriga pinschern kom till Sverige 1913. 

I stamböckerna stod bara de hundar med som 

man ställde ut på utställningar, det vill säga 

att alla hundar som föddes fanns inte i 

stamböckerna. 

 

Kenneln av Håknäs var den första kenneln i 

Sverige och hon hade dvärgschnauzer och 

var aktiv långt in på 30-talet. Kennel av 

Hansa födde från början mest upp Schnauzer 

och Dvärgpinscher. 

I Schnauzerböckerna finns all historik samlat 

med foton. 

 

Andra världskriget satt stopp för avelsarbetet 

under en lång tid. 
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I Sverige har vi flera uppfödare inom våra 

SSPK-raser som fått motta 

Hamiltonplaketten och många av dessa 

hundar återfinns i våra stamtavlor. 

 

 
Dagens sekreterare: Annelie Finnebäck  

 

SSPK tackar vår sponsor Four Friends! 

…………………………………………….. 

 

Lite vimmelbilder från middagen där ca 30 

av dagens deltagare deltog; 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


