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Avelsarbetet 2017
2017 känns som ett år där vi har haft motgångar blandat med framgångar. Av de registrerade 36 kullarna har
vi anvisat täckhund till 11 och 2 har varit i samråd. Året som kändes som att det kunde bli ett bra år, blev ett
år med tikar som gått tom och valpar som fötts döda eller dött inom närmsta dagarna. 2 fall har vi fått
vetskap av där valparna dött, 6 tikar har gått tom och några fall där tiken inte velat para eller hanen inte
klivit på.
Utställningarna har gått bra, det har ställts ut 177 individer där 85 av dom har varit på sin allra första
utställning under året. Avelsrådet har varit och kollat på utställningar i Bollnäs, Ånge, Matfors och i
Lycksele för att bilda sig en uppfattning om hur läget är med Finsk spetsens exteriör samt vad vi har för
utbud på hanar. Domarna skulle behöva titta lite mer på bakställ och hårt ringlade svansar i överlag.
63 nya individer har startat på jaktprov fördelat på 153 totalt, vilket är riktigt roligt. Vi har 8 nya
jaktchampions, Grattis!
Hälsan. Vi har inga fall av Ep inrapporterade för året. Patellan som rapporterats av veterinär till SKK är 77st
UA och 5st har Patella luxation. Avelsrådet har fått 4st fall inrapporterade där det också är Patella luxation.
Det är en komplex fråga angående rapportering av just Patella när hunden är för ung eller om den har
opererats. Vi kan bara vädja hundägare att påminna veterinär att rapportera in till SKK.
Avelskommittén har varit ut och tittat på några hanhundar runt om i landet, från Norrbotten i norr och
Gävleborg i syd. Vi har tittat på hanar som kan tillföra lite variation, eller som helt enkelt inte har kommit ut
i någon form av jaktprovsverksamhet eller utställningsverksamhet.
Nu ser vi fram emot 2018 där vi kommer att besöka några fler utställningar och vi hoppas på alltfler
täckhundar.
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Förfrågningar
Antal förfrågningar om täckhundsanvisning under 2017 blev 56st, där vi avrådde 2 tikar ifrån att para.
Vi har anvisat 10st tikar någon av våra svensk täckhundar med hjälp av Nordiska samarbetet. 1 Svensk tik
har varit och parat i Finland. Tyvärr utan resultat. En förfrågan som kom ifrån en tik-ägare är inte tagen i
beräkningen här, då det saknades information som vi ville få på täckhunden ifrån grannlandet. Av de
anvisningar vi gjort var medeltalet på Ep 0,5 och inavelsgraden 1% räknat på 5 generationer.
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Registreringar
2017 registrerades det 119 svensk födda valpar, 57 tikar och 62 hanar fördelat på 33 kullar. 33st tikar
fördelat på 30 hanar, kullsnittet ligger på 3,7 enligt SKK. Inavelsgraden ligger på 0,9% enligt SKK. Av
dessa så har Avelsrådet anvisat 9 och varit i samråd med 2.

Av de importerade hundarna 2017 har det importerats 6st kullsyskon varav 2 individer per 3 uppfödare,
3 kullar det är nog därför det står 36 kullar på SKK. Totalt har det importerats 17 individer, 7 tikar och 10
hanar. Vid 2 av dessa har Svenska Avelsrådet anvisat täckhund genom det Nordiska samarbetet.
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Hälsa
Ögon

Ögonlysning är inget vi ställer krav om för aveln i Sverige, men vi uppmanar gärna till det och några har
varit och gjort en undersökning och det har visat sig ge bra resultat.

Patellaluxation

82 individer har varit och kollat Patellan under 2017, där har 5 individer har patellaluxation, utöver det så
har det inrapporterats in 4 andra fall med hundar som har patellaluxation. En av dom har opererats under året
och tyvärr var det en ung valp som fick avlivas.

Epilepsi

Inga nya fall av Ep har rapporterats in under året.
Tandstatus

Under 2017 har vi fått in 30st tandstatusblanketter på tikar, 12 stycken blanketter på hanar. Det är ingen som
utmärker sig markant med ett stort antal tandbortfall vilket är positivt. En som har fler än fyra tänder borta.
Det är inte så många hanar, vilket lite synd. Vi får kanske hjälpas åt att uppmana hanhundsägare på
utställningar att undersöka tandstatusen hos veterinär i samband med patella undersökningen. Det kan också
vara så att man förväntar sig att veterinären rapporterar in det också?

Jaktprov
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345 jaktprovsstarter fördelade på 153 individer. Där vi har 63 nystarter fördelat på 35 tikar och 28 hanar.
Vi har 5st tikar som meriterat sig till Jaktchampion och 3st hanar. Hanarna har tagit hem kampen om flest
antal förstapris vilket är lite extra roligt då det startat 17st fler tikar än hanar och de har fler antal prov, 7st.
Ser vi en trendvändare? Det är riktigt positivt och glädjande i alla fall.
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Utställningar
SSF:s lokalklubbar har tillsammans arrangerat 13 nationella utställningar med 213 starter för Finsk spetsar.
SKK har arrangerat 5 nationella utställningar med 4 starter och 14 internationella utställningar med 51
starter. Totalt 32 utställningstillfällen med 268 utställningsstarter fördelat på 177 hundar.

Glädjande är att vi har 85 utställningsdebutanter fördelat på 40 hanar och 45 tikar.
Vi har också 9 nya Svenska Utställnings Champions, Grattis!
Vi vill Tacka alla funktionärer på våra SSF utställningar som gör ett fantastiskt jobb från kataloger till att
servera oss hungriga korv och kaffe.

Nya registrerade championat 2017
5 tikar och 3 hanar har erövrat SE JCH.
3 tikar och 6 hanar har erövrat SE UCH.

Nordiska Samarbetet
10 Förfrågningar genom NS har vi fått under året. 6st Finska tikar. 2 Norska tikar har vi fått förfrågan på 2
gånger var under 2017. 2 Svenska tikar har varit till Finland, dock saknades det information om ena
Täckhunden.
Där kan vi bli bättre på kommunikationen.
Ytterligare en svensk tik blev förslagen Finska Täckhundar, men gick vidare med att para med en Svensk
Täckhund.
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Övrigt
12 Svenska tikar som lämnat kull under 2017, har avkommor som uppnått ålder för att kolla Patella. Deras
sammanlagda antal avkommor blir 81, av dom har 37 undersökt Patella.
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Riistatuulen Motti

Kajs Vita Björnens Nikko

Det var allt från oss i Avelskommittén för Finsk spets.
Jonas Carlsson, Kjell Pettersson, Per-Ove Bergman, Anders Morin, Birger Backebjörk och Egon Rongdén.
Vi vill också Tacka Roland Lundgren som nu valt att kliva av
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