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Avelskommittén
Norrbottenspets
Avelsarbetet 2018
Under 2018 har arbetet rullat på bra. Det har under året registrerats totalt 141 st Norrbottenspetsar
Vara 72 st tikar och 69 hanar. 12 st av dessa är importerade hundar.
Det har fötts 30 kullar fördelat på 29 tikar och 24 hanar använda i avel och ett snitt på 4,3 valpar per kull.
Av dessa 30 kullar har vi i avelsrådet varit inblandade i
Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer är 0,7 % vilket får ses som bra.
Arbetet med att uppdatera ras standard för Norrbottenspeten har slutförts av oss med Bengt Wallin vid
pennan och Lennart Jönsson som expert råd för hur vi skall gå tillväga för att få till stånd en uppdatering på
ett korrekt sätt.
Vi har för första året haft en medlem ur SSF styrelse i avelsrådet nämligen Jeanette Börjesson som
underlättar kontakt med styrelsen och även fungerat som bollplank för oss i avelsrådet.

Jaktprov
Här kommer lite siffror för nobsarna under 2018.
Antal genomförda jaktprov: 183 st,
Det är 76 individer som gått jaktprov 2018
44 tikar och 32 hanar.
Det ger i snitt 2,4 prov per hund.
Rörliga prov: 46 st
Utlysta prov: 137 st
Av de 76 individer som gått prov under 2018 är det 34 st som gått för
första gången (20 tikar och 14 hanar).
. Det ger att 59 % av proven gått till pris.
1:a pris: 23 st
2:a pris: 28 st
3:e pris: 57 st
och noll: 75 st
2 st nya jaktchampions har registrerats.
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Hälsa
Ögon

Det är under året 107 hundar som har ögonlysts och 94 av dessa med resultatet UA

13 st har någon form av diagnos .
Diagnos
PPM, iris-iris måttlig
Distichiasis
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlig
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftlig
Katarakt, partiell cortex, BPK, måttlig. Ärftlig
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftlig
Katarakt, partiell cortex, punktformig, lindrig. Ej ärftlig
Katarakt, partiell cortex, punktformig, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas
Retinopati. Ej ärftlig
Öga UA

Antal
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
94

Patellaluxation

Vi har för första året haft som krav att hundar som ska gå i avel skall patella kollas innan parning och det är
totalt 58 st hundar som kontrollerats . Av dessa hundar har 5st anmärkning, medialt grad 1 4 st ,
lateralt grad 1 1st och medialt grad 2 1st. En hund har 2 diagnoser både lateralt och medialt grad 1.
Vi får vara nöjda med resultatet på antal kontrollerade hundar men önskar att fler gör patella kontroll under
kommande år.
Epilepsi

1 nytt fall av epilepsi har inrapporterats, vilket är en hund från Danmark. Det är inte alarmerade men ändå
väldigt viktigt att det kommer till vår kännedom. Avelsrådet har bra stöd i RasData för att på ett enkelt sätt
hjälpa medlemmarna med rådgivning och förståelse angående epilepsi när de hör av sig med sina
avelsplaner vilket de alltid är välkomma att göra.
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Utställningar
Det har under året 2018 varit 272 st utställningsstarter varav 244st på våra (SSF) utställningar
Av dessa var 25st valpar
28 starter på SKK utställningar.
2 starter i Danmark
4 starter i Norge

Nya registrerade utställnings championat 2018
Det är 12 hundar som erövrat SE UCH
1st C.I.B
1st NORDIK SHOW CHAMPION vilket är en ny titel för i år.
2st NORD UCH
2st DK UCH
1 st NO UCH

Nordiska Samarbetet
Vi har besökt dom Finska sommardagarna för Norrbottenspets i Posio Finland 29-30/6
Nordiska sammarbets gruppen har träffats i Posio Finland för möte ang det nordiska samarbetet och hur vi
ska kunna utveckla detta ytterligare . Representanter från Finland Norge och Sverige var alla överens om att
samarbetet har fungerat ganska bra fram till nu . Det vi måste försöka underlätta är kontakt mellan länderna
då språket är en stor del i att det försvåras . Finland hade med Johan Flemming under mötet som är
tvåspråkig svenska /finska och det underlättade väldigt mycket under helgens möten . En som vi alla på
mötet tycker ska ingå i nordiska samarbetsgruppen för att vara behjälplig vid kontakt mellan hundägare.
Jag fick med mig en fråga från SSF styrelse och det var ang ögonlysning, man undrar varför Finland har 3 år
på ögonlysning och i Norge och Sverige är det ett år ,och det ställer till problem i avelsutbytet mellan
länderna. Vi i Sverige ser gärna att Finland ändrar till samma regler som oss (Sverige /Norge) och dom kan
tänka sig att ändra till 2 år men det är ingen större förbättring för oss. Fortsättning följer ang denna punkt.
Jag frågade även om patella och deras liberala syn på det. Som bekant avlar man i Finland på hundar som
har 1a gradens patella men det gör vi inte i Sverige och Norge. Då ingen representant från deras avelsråd var
närvarande på mötet så kunde vi inte få något bra svar på den frågan men det ska följas upp.
Under året har 3 st tikar vart till Finland och parat varav en parning gick tom, ingen finsk tik har varit till
Sverige och parat.
2 st tikar från Norge har parats med Svenska hundar
Importerade hundar under fjolåret är 12st . 3 tikar 9 hanar

Avelsrådet Norrbottenspets
Göran Hofling
Rickard Näslund
Jeanette Börjesson
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Invigning i Posio Finland
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