Verksamhetsberättelse 2015 för Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF)
Mål
För Specialklubben för Skällande Fågelhundar, SSF, gäller det för SKK:s medlemsorganisationer gemensamma målet
att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom
- att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört
fullgoda rasrena hundar
- att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk för dessa
raser
- att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
- att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet
- att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet

Verksamhet
Föreningens adress är SSF, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura
Föreningens org.nr. 894701-2806, BG-konto 5685-2544, PG-konto 48 84 75-5
Ordförande och kassör var för sig tecknar föreningen.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden, 20-21 feb., 8 mars (tele), 17 april,
18 april, 14 juni (tele), 16 sep. (tele) och 5 nov. (tele)
SSF omfattar 11 st lokalklubbar, Övre Norrbotten, Norrbottens Kust & Inland, Nedre Norrbotten, Västerbottens
Kustland, Västerbottens Lappmark, Ångermanland, Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Gävleborg, Mellansverige och
Sydsverige.
Medlemsantalet har i år ökat med 11 st. Vi har under 2015 haft 1 698 st medlemmar.

Kennelfullmäktige 2-4 oktober 2015
Jeanette Börjesson har deltagit från SSF.
Det var många bra och roliga diskussioner med likasinnade men även oliksinnade!
Fick frågan ifrån flera i CS, samt från flera andra jakthundsklubbar, på varför vi inte deltar på de möten som varit på
Öster Malma. Tror att det vore bra om vi kunde delta på dessa gemensamma möten för jakthundsklubbarna.

Årsmöten för NSFN och SPJ
Till NSFN:s årsmöte i Norge deltog Tommy Lannemar och till SPJ:s årsmöte i Finland hade vi inte möjlighet att
medverka.

Fler starter på Jaktprov och utställningar, höjd status på Riksutställningen.
Riks har infört ett system/stege där lokalklubben erhåller ett stigande penningbidrag beroende på hur många hundar
man kan locka att delta.
Vid 30 – 39 st anmälda hundar, bidrag 3 000 kr, 40 – 49 st anmälda hundar, bidrag 4 000 kr och över 50 st anmälda
hundar, bidrag 5 000 kr. Pengarna skall gå till inköp av priser.
Klubbarna kan också ges ett bidrag på 6 000 kr till veterinärkostnader där patella och ögonlysning genomförs.
Max en (1) utställning per ”region” och år.
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Riks står också för inköp av pris, (3 whiskey glas) i klasserna Best in Show, Bäst i rasen Norrbottenspets och Bäst i
rasen Finsk Spets. Alla glasen var graverade SSF Riksutställning 2015 och även BIR och BIS.

Rasdatasystem
Under 2015 togs det nya rasdatasystemet i drift avseende redovisning av jaktprov. Den första versionen av systemet
utgjordes av grundsystem, med historik och hunddatabas, samt jaktprovsredovisning. Systemet utvecklades och
testkördes under 2014 och 2015 togs beslutet att det skulle användas fullt ut under jaktprovssäsongen 2015/2016
för redovisningen av proven. Innan driftsättningen gjordes några smärre justeringar (vidareutvecklingar/rättningar) i
systemet.
Erfarenheterna från att ha tagit systemet i drift är övervägande positiva. Mycket av det administrativa arbetet runt
proven har förenklats och tillgängligheten till provresultat har ökat. Det har trasslat lite med behörigheter för några
men överlag har införandet av systemet gått väldigt ”smärtfritt”. I dagsläget har systemet 64 användare med access
att registrera jaktprov, varav ungefär hälften har loggat in och registrerat.
Arbetet med att utveckla nästa version beslutades under 2015 av riksstyrelsen. I den versionen är syftet att stödja
avelsarbetet. Utvecklingsarbetet har pågått under hösten och vintern och kommer att lanseras under våren 2016.
I det besluts som togs 2014, att dela upp utvecklingen i flera steg, låg också en tänkt tredje etapp med som skulle
stödja utställningsverksamheten. Inga beslut har fattats om att genomföra detta.

Skallkungen 2015
Skallkungen arrangerades i år av SSF Nedre Norrbotten den 19 - 20 september i Arvidsjaur. Resultat se nedan.
1:a, Tjäderlekens Messi 75 p.
Ägare Johanna och Anders Häggkvist, Vemdalen
2:a, Isa
75 p.
Ägare Tomas Johansson, Tavelsjö
3:a, Lybergets Tuva
73 p.
Ägare Josefin Grannå, Sundsvall
4:a, Norrspelets Kelli
73 p.
Ägare Jonny Nilsson, Älvsbyn
Ovanstående hundar representerar Sverige till NM 2016. (Reserver är hundar från placering fem och neråt)

Nordiska mästerskapet 2015
NM arrangerades i år av Norge den 5 – 6 september i Finnskogen.
Lagtävlingen vanns av Norge med 187 p. 2:a Sverige med 168 p. och 3:a Finland 136 p.
Den individuella segern gick till Laris 67 p, ägare Oddbjörn Nordhagen, Norge
2:a Fort Hjort Pirkko 66 p, ägare Jens Torp, Norge
3:a Akroyd´s Keena 64 p, ägare Lennart Vesterberg, Sverige
Våra Svenska hundar utöver Akroyd´s Keena var 5:a Spetsbackens Kimo 56 p, ägare Martin Karlsson, 8:a
Häggingåsens Thai 48 p, ägare Miranda Frings Håf och 10:a Fort Hjort Nalli 45 p, ägare Anders Morin.
Ett stort grattis till alla svenska hundar.

Utmärkelser
Vid Fullmäktigemötet i Hammarstrand överlämnades Guldnål till Roland Eriksson, Domsjö, Ångermanland.
Ingen hedersledamot utsågs.

Slutord
Vi vill först tacka SSF Medelpad som år 2015 stod som värd för Riksfullmäktigemötet och Riksutställningen.
Ett starkt utfört uppdrag med bra förläggning och en bra supé.
Fullmäktigemötet upplevdes som ett mycket bra möte med Anders Häggkvist, Vemdalen, som mötesordförande.
Varje fråga där det skapades debatt, fick ventileras ordentligt innan mötet gick till beslut.
Vi har idag ett mycket bra arbetsklimat inom styrelsen, vilket innebär att alla de starka åsikter som delegaterna
framför, diskuteras igenom grundligt innan det går till beslut.
Tyvärr finns ingen som tar på sig uppdraget att vara kassör i klubben utan vi måste köpa tjänsten externt till viss del.
Under 2015 har Britt-Inger Tegnanders Byrå i Dorotea, bokfört alla transaktioner och betalat fakturor. Controller har
under året varit Tommy Lannemar som ansvarat för fakturering och medlemsmatrikeln.
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Nedre Norrbotten genomförde Skallkungstävlingen under 2015. Ett stort tack till alla här inblandade funktionärer.
Vi vill återigen uppmana lokalklubbarna att komma med förslag på funktionärer till Riksklubbens kommittéer.
Styrelsen tackar för det förtroende den haft under verksamhetsåret 2015 och överlämnar förvaltningen till
revisorerna och fullmäktige för bedömning.
Djura den 28 februari 2015

…………………….
Roger Hedlund

…………………….
Egon Rongdén

…………………….
Tommy Lannemar

…………………….
Jeanette Börjesson

…………………….
Anders Lundberg

…………………….
Anders Morin

…………………….
Henric Lindh

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDLEMSKOMMITTÉN
Statistik på hur det ser ut i dag och hur det har sett ut tidigare är enligt följande.
Sammanställning medlemmar 2015
Klubb
Övre Norrbotten
Norrbottens Kust o Inland
Nedre Norrbotten
Västerbottens Kust
Västerbottens Lappmarker
Ångermanland
Jämtland/Härjedalen
Medelpad
Gävleborg
Mellansverige
Sydsverige
Totalt
Varav
Medlemmar
Familjemedlemmar
Hedersmedlemmar
Ungdomsmedlemmar
Valpköpare 2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
163 155 166 164 164 159 169 164 166
173
131 135 139 147 143 146 151 143 132
126
204 209 185 177 165 152 142 149 148
149
197 196 190 188 175 160 151 144 138
128
247 263 257 259 257 268 277 273 252
237
134 132 134 130 126 122 131 122 116
115
261 258 231 239 231 210 222 209 202
174
114
99
92
100 114 122 110 115 116
109
167 171 176 170 175 164 162 152 152
151
295 291 278 286 304 299 284 265 241
250
96
90
81
76
79
76
76
76
81
75
2 009 1 999 1 929 1 936 1 933 1 879 1 875 1 812 1 745 1687

2015
177
121
142
138
222
120
178
105
142
273
80
1698

1445
130
22
7
94
Summa 1698
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Medlemsantalet har ökat i f h till föregående år. Vid sammanställning i december visade det sig att 11 nya
medlemmar tillkommit. Trenden har nu förhoppningsvis vänt till det positiva. Sex (6) lokalklubbar har ökat
medlemsantalet från 2014.
Vi har beslutat att fr.o.m. 2015 ge nya valpköpare gratis medlemskap första året.
Medlemskommittén / Tommy Lannemar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MARKNADSKOMMITTÉ
Kommittén har under 2015 bestått av Henric Lindh, Anders Lundberg, Kattis Åsman, Bosse Setterberg och Mikael
Åsman
Marknadskommittén är en relativt ny kommitté och målet är att utöka samarbetet med sponsorer och annonsörer
och även hitta och engagera nya sponsorer allt i syfte att långsiktigt stärka samarbetet och öka sponsorintäkterna till
klubben
Vi har under första året haft uppgiften att utveckla hemsidan och i skrivande stund är inte den online.
Om allt faller väl ut så bör denna vara online 12 februari 2016.
Grundtanken är att det ska vara ”Modern” ”attraktiv” & ”Informativ” samt enkel drift.
Hemsidan har en helt ny plattform och ligger på en extern server och utsedda administratörer sköter ändringar i
informationen både i bild och text.
Sedermera är tanken att lägga upp bannerplatser för annonsörer som kan delfinansiera hemsidan och tidningen
Ståndskall `s driftkostnader i framtiden.
Marknadskommittén / Henric Lindh Sammankallande

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DATAANSVARIG JAKTPROV
Under 2015 har det totalt genomförts 415 jaktprov (varav 347 utlysta och 68 rörliga).
Jämfört med 2014 så har totala antalet prov minskat med 49 st (8 fler utlysta men 57 färre rörliga).
Under året så har 170 st individer gått jaktprov. Av dessa var 113 st Finsk spets, 56 st Norrbottenspets och en (1)
västsibirisk Lajka.
2014 var det 179 st individer, 128 Finsk spets och 51 st Norrbottenspets.
Prisfördelning utlysta prov 2015:
1:a pris: 23 st (6,6 %), 2:a pris: 39 st (11,3 %), 3:e pris: 85 st (24,5 %) och 0:or: 200 st (57,6 %)
Prisfördelning rörliga prov 2015:
1:a pris: 11 st (16,2 %), 2:a pris: 12 st (17,6 %), 3:e pris: 20 st (29,4 %) och 0:or: 25 st (36,8 %)
Jaktprov Finsk spets
Antal starter: 276 (på 113 individer ger 2,44 starter per individ)
1:a pris: 26 st - 2:a pris: 41 st - 3:a pris: 66 st - 0:or: 143 st
Jaktprov Norrbottenspets
Antal starter: 138 (på 56 individer ger 2,46 starter per individ)
1:a pris: 8 st - 2:a pris: 10 st - 3:a pris: 39 st - 0:or: 81 st
Jaktprov Västsibirisk Lajka
Antal starter: 1 (1 individ)
1:a pris: 0 st - 2:a pris: 0 st - 3:a pris: 0 st - 0:or: 1 st
Anders Lundberg, Dataansvarig Jaktprov SSF
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE RESULTATANSVARIG
Alla resultat registreras via dator direkt till kennelklubben. Under året har det genomförts 14 utställningar.
Antalet utställda hundar är 482 varav 38 är valpar och det är en ökning med 37 utställda hundar.
Fördelningen är 216 norrbottenspetsar och 266 finska spetsar. Av det totala antalet bedömningar har 58 hundar
besökt kennelklubbens egna utställningar vilket är en ökning med 16 hundar.
Sex finska spetsar har diskvalificerats 4 pga mentalitet, en gick ej kontrollera bettet på och en gick inte mäta.
En norrbottenspets har diskvalificerats för mentaliteten.
Kritikerna har kontinuerligt skickats till avelsråden som hjälp i avelsarbetet.
Av alla utställda hundar är 36% FS (- 1% ) och 28% (+5%) Nobs jaktprovsmeriterade.
Resultatansvarig för SSF. Vilhelmina 160202 Ann-Kristine Persson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EXTERIÖRKOMMITTÉN
Sammanställning för 2018 års utställningsansökan till SKK samt ändringar för 2016 och 2017. Varit behjälpliga med
personal och instruktioner inför Stockholmsmässan med telefonkontakter och mejl.
Förberedelser och planering inför exteriördomarkonferensen 4-6 mars 2016 med raspresentationer, visnings- och
presentationshundar samt administrativ planering.
Telefonkontakter samt mailkonversation med SÄK:s representanter. Revidering av raskompendier.
Offerdal och Själevad / Ewa Widstrand (sammankallande) och Jeanette Börjesson

Verksamhetsberättelse från Provregelkommittén
Provregelkommittén har under verksamhetsåret bestått av följande medlemmar:
Kurt Sivertsson (sammankallande), Ove Sjöström, Ann Kristin Persson, Lennart Jönsson samt Jan Andersson.
Vi har under året haft ett antal möten via e-post och telefon, samt ett fysiskt möte i Storuman 23-25 oktober.
Under året har vi bistått våra lokalklubbar med några tolkningar och råd vad gäller jaktprovsverksamheten.
Vi deltog med tre representanter på framtidskonferensen i Brunflo.
Det stora arbetet har i år varit i att ta fram nya provregler, i detta arbete har skett ett antal kontakter med Norge och
Finland.
Tyvärr valde Finland denna gång att ställa sig utanför ett samarbete på grund av problem med språket och för lite
tid, vilket var de orsaker de lämnade till oss och Norge.
I detta arbete var huvuduppgiften på Storuman mötet att redigera så gott som hela provboken utifrån de riktlinjer
som drogs upp på provledarkonferensen i Brunflo november 2014.
Vi har även infogat en hel del som tidigare stått i tolkningsanvisningar.
Det förslag vi då kom fram till, fick gå en vända på remiss till SSF:s riksstyrelse, vi fick in synpunkter och vidtog
ytterligare revidering av vissa delar som upplevdes som otydliga.
Den 13 Jan 2016 gick det färdiga förslaget ut igen till riksstyrelsen för fastställande.
Under 2015 har vi diskuterat och beslutat att under 2016 ta fram nya och uppdaterade ”Arbetsrutiner för
provledare”.
Vi kan konstatera att vi ligger väl under budget vad gäller kostnader för 2015.
SSF:s Jaktkommitté / e.u. Lennart Jönsson
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Verksamhetsberättelse priskommitté
Vid årets Riksmöte i Hammarstrand den 18 april 2015 delades nedanstående priser ut:
Segrare Skallkungen 2014
Skarnäbbens Theia SE37145/2012

Ägare, Ulf Grabbe, Umeå

Segrare Nordiska Mästerskapen 2014
Fort Hjort Nalli S33163/2008

Ägare, Anders Morin, Kalix

Årets Skällande Fågelhund (medelpoäng)
Hemvikens Vilma S53404/2008
Skarnäbbens Theia SE37145/2012
Ramsjöskogens Ceder SE32071/2011

Ägare, Kaj Ekroos
Ägare, Ulf Grabbe, Umeå
Jan-Erik Svensson

Kennel Rahans Vandringspris
Skarnäbbens Theia SE37145/2012

Ägare, Ulf Grabbe, Umeå

Unos Minne (Uppfödarpris)
Sörlidbäckens Kennel

Ägare Göran Hellström

Jaktprovsdomare – Flest Dömda Prov 2014
Egon Rongdén
Johan Lindqvist
Börje Svensson

16 prov
11 prov
10 prov

Priskommittén / Ronney Skoog

Verksamhetsberättelse avelsråd Norrbottenspets
Avelsarbetet 2015
- RAS avelsstrategi har reviderats och fått en helt ny layout. Nästa gång ska vi försöka påbörja detta arbete
2019 så det är klart till 2020 då det skall göras vart femte år och innebär en hel del jobb.
-

Arbetat fram ett förslag på ändringar i rasbeskrivningen för Norrbottenspets samt det tillhörande
Raskompendiet som utställningsdomarna använder som stöd. Vi kommer fortsätta detta arbete tillsammans
med Finland och Norge för att spika en ny rasstandard som vi alla känner oss komfortabla med.

-

Uppdaterat dokumentet ”Rutiner för avelsarbete” eftersom det klubbats att rekommendationsnivåerna ska
förenklas samt att kraven och önskemålen på avelsdjur reviderats. Detta nya dokument översätts just nu
också till finska för nordiska samarbetet skull.

-

Uppdaterat täckhundslistan.

-

Under hösten gick en representant från avelsrådet en Grundkurs för avelsfunktionärer hos SKK i Sollentuna.

Registreringar
2015 registrerades 160 hundar av dessa är 6 importer. Importer är intressanta men när vi synar dem inser vi att det
troligen inte är något som vi kommer få någon glädje av på så vis att de kommer tillföra något till SSF:s mål. Den
enda som skulle kunna tillföra något är en tik från Finland men det är inte troligt att den kommer att användas för
fågeljakt. Och när vi ändå är inne på ämnet, 41 stycken alltså 25 % plus några importer av alla registrerade valpar
tillhör subpopulationen i södra Sverige där ägarna valt bort fågeljakt och istället jagar klövvilt med sina hundar. De
avlar även för att förbättra egenskaper för detta. Det är viktigt att vi känner till denna subkultur och förblir medvetna
om att de inte tillför något i SSF:s målbilder eller ses som en tillgång i den totala populationen.
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Under 2015 föddes 32 kullar (154 valpar), 19 (59 %) av dessa kullar har avelsrådet godkänt och varit inblandade i.
71 tikar och 83 hanar blev fördelningen totalt. Flertalet av de parningar som resulterat i en kull där vi inte varit
inblandade finns i ”subpopulationen” som populärt kallas ”allroundhundar”. De som har dessa hundar rådfrågar
mycket sällan oss. Det har gjorts 2 omparningar utan vår vetskap på gamla rekommendationer. Den genomsnittliga
inavelsgraden på avkommor från parningar 2015 som gått via avelsrådet landar på 0,38 % medan de som kört utan
oss hamnar på 1,31 % i snitt. Totalsnittet 2015 landar på 0,8 % för året enligt SKK:s statistik. 31 tikar och 26
hanhundar har använts, kullstorleken har ökat till 4,8 i snitt vilket genetiker påstår är ett tecken på att låg
inavelsgrad. Vet inte om det stämmer för vår ras, det har varit några stora kullar som dragit upp snittet. 3 tikar har
också parats i Finland vilket vi tacksamma för.
Hälsa
Ögon
Ögonlysning har skett på 79 individer 77 Ögon UA. 2 fall med katarakt har upptäckts med diagnosen ”Katarakt,
partiell cortex främre, lindrig.” Tyvärr var det en hanhund som redan använts i avel men inte via avelsrådet. Den
andra var en tik som skulle paras.
Patella
Vi har som starkt önskemål att hundar som ska användas i avel ska kontrollera patella. 15 hundar har undersökts och
där har alla passerat med UA. Av dessa 15 är inte alla i avel.
Vi jobbar vidare med att försöka förmå ägarna att ta en patellastatus, för det dyker faktiskt upp patellafall som inte
registreras. Det registreras inte hos SKK om hunden är yngre än 1 år eller om man uppsöker veterinär av annan
anledning, t.ex. hälta som visar sig bero på knäledsproblem. Flera hundar har opererats för patella utan att syns i
databasen hos SKK.
Epilepsi
Inga nya fall har inrapporterats med det har kommit in 2 gamla hundar efter tips och dessa var födda 2002 och 2005.
Så vi har i alla fall lite ”ny historik”.
Vi har efter tidigare EP konstateranden arbetat efter riktlinjerna som arbetsgruppen tagit fram. Hänsyn tas till risker,
inte kombineras med kända anlag. Vi har även 2015 som ett experiment räknat EP tal efter den finska modellen på
alla hundar som passerat avelsrådet. Ett tidsödande arbete som vi inte kommer fortsätta med. Vi har dock kvar
uppgifterna så vi kan titta på det för utvärdering senare om några nya fall dyker upp.
Dövhet
Tyvärr har det visat sig att en valp från årgång 2015 blev döv på höger öra. Svårt att veta vad det beror på men vi
kommer använda fadern till denna valp med försiktighet då även pigmenteringen blev klen i två olika kullar med den
täckhunden.
Jaktprov
138 jaktprovsstarter! Ändå har det varit ett dåligt fågelår. Det går att skönja en svag uppgång i intresset för att starta
sin hund jaktprov, intresset under det gångna året har varit det största sedan 2010 om man ser till antal starter och
kanske längre tillbaka än så. Är det nu en uppåtgående trend kan vi inte annat än jubla då det är ett av våra
viktigaste mål att få fler att starta jaktprov. 56 individer har startat prov, av dessa är 38 tikar och 18 hanar. Några
hundar startar såklart flera prov under säsongen.
Utställning
SSF har arrangerat nationella 14 utställningar där 174 Norrbottenspetsar deltagit, SKK har även de arrangerat 2
nationella utställningar men det drog bara 4 hundar sammanlagt. Förutom det har det varit 10 internationella
utställningar, alla arrangerade av SKK, på de senare är det ofta bara med en hund och tävlar så där blev det totalt
bara 21 hundar som ställdes. Stora Stockholm var undantaget som lockade fler än vanligt, 12 stycken! Det var
faktiskt 5 hundar som rest dit från Finland också, kul! I år fanns även en monter för vår ras och Norrbottenspetsen
var även med i rasparaden för Svenska jakthundar. Bara att tacka de medlemmar som ställde upp på detta hela
helgen. Totalt blir det hela 199 utställningsstarter fördelat på 138 hundar. Vissa hundar startar 4 och någon hela 5
gånger på ett år. Könsfördelningen på utställning är till tikarnas favör även om det är ganska jämt.
Nya Championat 2015
3 st SV Jch 2 tikar och 1 hane, 3 st SV Uch 2 tikar och 1 hane och 2 st Finska hundar har också erövrat SV Uch, 1 tik
och 1 hane.
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Avelsarbete Norrbottenspets
Antal födda kullar, totalt
varav rek/samråd med avelsråd
Antal parningar som avråtts
– men genomförts ändå
– som ej genomförts
Antal födda individer
Antal använda tikar
- varav minst 2:a pris jaktprov
- varav utställningsmeriterade (minst Very Good)
Antal använda hanar
- varav minst 2:a pris jaktprov
- varav utställningsmeriterade (minst Very Good)
Inavelsgrad fem generationer
medeltal samtliga parningar
-

2011
28
22

2012
28
32

3
127
28
7
22
25
13
22

147
28
7
25
25
11
21

1,5 %

1,5 %

2013
26
20
2
2
123
26
7
21
21
9
17

2014
31
40
2+1
0
3
127
31
8
20
27
8
21

2015
32
19
3
0
3
154
31
7
19
26
12
24

0,8 %

1,3 %

0,8%
0,38%

medeltal parningar via avelsråd

Avelsutbyte via avelsråden Norden
Svenska tikar som parats utomlands
Svenska täckhundar som använts till utländska
tikar.

Registreringar

3
0

2011

2012

2013

2014

2015

Tikar (varav importer)

60 (3)

77 (7)

53 (7)

78 (7)

75 (4)

Hanar (varav importer)

67 (3)

80 (4)

59 (3)

64 (1)

85 (2)

Totalt (varav importer)

127 (6)

157 (11)

112 (10)

142 (8)

160 (6)

2011

2012

2013

2014

2015

66 (1)
62
2,(-),2(1)

85
82
1,(-)2

83
72
5,(1),6

97
93
4,(-),-

79
77
2(-),-

1

0

1

2

0

12
10
2

27
27

23
23

25
24
1

15
15

2011

2012

2013

2014

2015

71 (37)
4
6
23

104 (47)
2
9
21

Hälsostatus
Ögonundersökningar
Antal undersökta g:a prot. (nya prot. PPM)
UA
Med diagnos: Katarakt, (kat ej ärftl.), övriga
EP
Antal nya fall
Patella luxation
Antal undersökta
UA
Med diagnos
Tandbortfall
Kommentar

Meritering
Jaktprov

– Antal starter (varav individer)
126 (61)
– Antal till 1:a pris
11
– Antal till 2:a pris
16
– Antal till 3:e pris
37
Utställning
– Antal starter (varav individer)
164(128)
– Antal till pris – CK/Cert
48/11
– Antal till pris – 1:a pris. 2011 - Excellent
67
– Antal till pris – 2:a pris. 2011 – Very good
57
– Antal till pris – 3:e pris. 2011 – Good
27
– Antal till pris – 2011 - Sufficient.
10

120 (51)
10
16
30

138 (56)
8
10
39

197 (125) 188 (138) 189 (142) 199 (138)
58/14
56/15
39/11
47/13
68
73
71
81
61
52
67
61
50
47
39
43
16
14
6
11
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Avelsrådet Norrbottenspets. Micke Åsman, Rickard Näslund, Bengt Wahlin och Mattias Åkerstedt från nordiska
samarbetsgruppen.

Verksamhetsberättelse avelsråd Finsk spets
2015 registrerades 183 hundar. Avelsrådet har haft 31 st tikar att lämna rekommendation till under 2015. Varav en
norsk tik och en finsk tik. Två tikar har ej någon rekommendation lämnats till pga för högt ep-tal, en tik har nekats
rekommendation som har lämnat patellafel, som även har patellaproblem bakåt i stamtavlan (5gen).
Inavelsgraden 5gen = 0,5%, räknat på samtliga rekommenderade hanhundar.
Ep-talet räknat på samtliga rekommenderade hanhundar= 0,49. Inget ep-fall är inrapporterat under året. Tre hundar
med patellafel är inrapporterat till SKK.
Avelsrådet Finsk Spets / Kjell Pettersson
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