Verksamhetsberättelse för 2018
Styrelsen för Svenska Stövarklubben får härmed överlämna följande berättelse över
klubbens förvaltning och aktiviteter under 2018 vilket är klubbens 106:e
verksamhetsår.
Styrelsen har bestått av följande personer:
Freddy Kjellström

Ordförande

Owe Karlsson

Vice ordförande och avelsansvarig

Carina Adolfsson

Kassör

Thommy Sundell

Sekreterare, analys och budgetansvarig

Göran Johansson

Utställnings- och jaktprovsansvarig

Tomas Lööf

Informationsansv, bitr utställnings- och jpransv

Gunnar Pettersson

PR-, material och medlemsansvarig

Andreas Johansson

IT ansvarig, bitr avelsansvarig

Peter Ledin

Evenemangsansvarig

Styrelsens arbete och organisation
Ordförande, kassör och sekreterare har utgjort styrelsens Arbetsutskott som handlagt
löpande ärenden av akut karaktär som sedan rapporterats till styrelsen för
godkännande. Ordförande och kassör har varit firmatecknare för klubben och
sekreteraren har på delegation svarat för placeringar av kapital i värdepapper eller i
bank med bästa räntan. Styrelsen har haft ett gemensamt ansvar för verksamheten.
Styrelsen har hållit 6 protokollförda sammanträden varav 2 har varit telefonmöten
under året. Styrelsen har i efterhand, vid nästkommande möte, konfirmerat och
godkänt de av AU fattade besluten och handlagt ärenden i övrigt.
Styrelsen har i övrigt verkat efter SvStk stadgar och av Fullmäktige fattade beslut.

Kansliet
Uno Olsson har verkat som kanslist intill 2018-06-30 då kansliet avvecklades.

Revisorer
Revisorer valda av Fullmäktige 2018 är Kjell Nygren Ernst&Young med
redovisningsassistent Ulrika Fors Ernst&Young som ersättare och förtroendevalda
revisorer är Jan-Erik Hellman med Örjan Strömberg som ersättare.

Valberedning
I klubbens valberedning i har ingått Inge Johansson sammankallande, Mikael
Pettersson, Jan Aronsson, Anders Dunder och Conny Lundström.

Ekonomi
I separat upprättad årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01—2018-12-31
redovisas det ekonomiska utfallet under perioden. Årets resultat visar ett överskott
på 417 469 kr. Styrelsen föreslår att årets överskott överförs i ny räkning.

Jaktpolitik
En sammanfattning för hela perioden 2018-2019 redovisas i 2019 års handling.

Rapport 2018 för områdena medlems- och ungdomsansvarig samt PR- och
material.
Vid utgången av 2018 hade Svenska Stövarklubben totalt i alla medlemskategorier
5069 medlemmar mot 5491 ett år tidigare. Antalet fullbetalande medlemmar 201812-31 var 4637 mot 4851 ett år tidigare.
Lokaklubbarna har under verksamhetsåret varit representerade på mässor i olika
format. Nämnas bör Jämtland-Härjedalens arrangemang på Västragård Game Fair där
stora mängder passerar och talar hund. Rasklubbarna för de svenska raserna och
delar av styrelsen representerade på Stockholm hundmässa som är det största
hundarrangemanget i landet med hundintresserade.
Stövarjaktens dag arrangerades som vanligt första lördagen i december. För att
kunna nå full effekt i marknadsföring och uppföljning måste vi samla oss runt ett
datum för Stövarjaktens dag och det gångna året verkar många av lokal klubbarna
varit ute första lördagen i december. Detta utesluter inte olika PR satsningar med
riktade arrangemang även vid andra tidpunkter på säsongen.
Dagen efter Stövarjaktens dag arrangerades ett ungdomsmästerskap för de som fyllt
25 under året eller var yngre. Segrade här gjorde Rasmus Eriksson med Krokbuans
Ergo. STORT GRATTIS!
Gunnar Petersson

IT
Under föregående jaktprovssäsong (2017/2018) rapporterades jaktproven manuellt i
en PDF. En tung hantering som medförde att många felaktigheter rapporterades till
SKK och som följd vidare in i Hitta Stövare via rasdatafilerna. Anledningen till att vi
inte längre kunde använda det tidigare programmet ”Klubbdata” berodde på att nya
jaktprovsregler implementerades från och med säsongen 2018/2019. Det var inte
Klubbdata anpassat för. Då även Klubbdata medförde många fel och var dåligt
anpassad för den möjlighet till avelsutvärdering som Svenska Stövarklubben börjat
bygga i Hitta Stövare behövdes en ny lösning för jaktprovsrapportering.
En ny hantering av jaktprovsrapporteringen var alltså brådskande i mångas mening.
Målet blev att kunna ha en ny rutin på plats till säsongen 2018/2019.
Då ”Arrangera Jaktprov” som SKK redan skulle ha haft färdig inte var på banan över
huvud taget bestämdes att ett eget skulle köpas eller byggas. Här fick avelsråden
mycket att säga till om och vid en genomgång av de möjligheter som fanns
bestämdes vid en avelskonferens under våren 2018 att man ville satsa på Hundprov.
Den stora skillnaden mot andra program var möjligheterna till en mer detaljerad
beskrivning av jaktprovet och större möjligheter till avelsutvärdering i Hitta Stövare.
Projektet startade först efter sommaren då SKK återigen aviserat att de tänkte låta
skapa ett jaktprovsprogram ungefär enligt det vi beslutat om själva. Efter semestern
lät SKK dock meddela att man inte tänkte starta projektet.
Innan årsskiftet 2018/2019 var vi igång och rapporterade jaktprov i Hundprov. Då
hade en stor del av säsongen gått och de prov som redovisades innan starten
rapporterades in till SKK från Svenska Stövarklubben centralt. Lokalklubbarna blev på
det sättet inte lidande av något extra arbete.
Andreas Johansson

Information
Svenska stövarklubbens information hanteras liksom tidigare år genom flera
informationskanaler. Arbetet med den digitala plattformen Hitta stövare har gått
vidare och är snart operativt. Detta verktyg kommer att vara ett mycket bra stöd i
samband med avelsverksamhet och valpplanering och valpköp.
Kommunikationsplanen med syfte att stödja lokalklubbarna vid större arrangemang
såsom SM, internationella elitprov och likande är uppdaterad. Tanken med denna är
att samla erfarenheter och ger råd och tips för att minska risken för den typ av
händelser som har inträffat under stövar SM för rävhundar.

Hemsidan stovare.se är tillsammans med tidskriften Stövaren klubbens viktigaste
informationskanaler.
Stövaren har under 2018 utgivits med 4 nummer.
Hemsidan stovare.se är den mest informativa kanalen där klubbens aktiviteter,
protokoll och sedvanlig föreningsinformation kan hämtas. Lokalklubbars, rasklubbars
och andra organisationers hemsidor är länkade till stovare.se vilket gör sidan till ett
mycket viktigt forum för såväl medlemmar och andra stövarintresserade. Från
hemsidan kan även Hitta stövare hämtas.
Resultatboken gavs under 2018 dock i en förenklad version eftersom inte Hitta
stövare och dess rapporteringssystem ännu inte var helt färdigt. Den kompletterar
den information som går att hämta digitalt men är den enda informationskälla som
redovisar resultat för de medlemmar som inte har tillgång till internet. Resultatboken
skickas inte ut till alla medlemmar utan de som vill ha den får själva beställa den och
betala för den.
Svenska Stövarklubben har även ingått avtal med ett antal huvudsponsorer som skall
profileras på hemsidan och i samband med olika aktiviteter, de är: Tracker,
Jaktjournalen, Svedea, Bearplay och Bearskin, Normark och Jaktliv i Sverige AB.
Svenska stövarklubben är även representerade i sociala medier där den i särklass
mest populära kanalen är Facebook. Klubben använder inte Facebook som
huvudkanal utan Facebook får ses som ett medlemsforum där diskussionerna och
artiklarna engagerar många. Tyvärr råder inte alltid den etik och moral som man kan
önska sig här behöver var och en som skriver tänka till en gång extra innan man
trycker på enterknappen.
Instagram kan även ses som en infokanal men har inte slagit igenom hos oss.
Svenska stövarklubben deltog med egen monter på Stockholms Hundmässa 2018 där
de svenska stövarraserna presenterades. Montern och hundarna tilldrog sig stort
intresse och utsågs till mässans bästa.
Tomas Lööf
Informationsansvarig

Utställningsverksamhet 2018
Årets utställningssäsong drog som vanligt igång när vi inte fick släppa våra hundar
längre i skogarna. Det är roligt att många tar sitt ansvar och ställer ut sina hundar så

att vi kan få ett kvitto på att vi är på rätt väg med att få exteriört väl utvecklade och
hållbara hundar. Antalet enskilda individer som ställts ut 2018 var 977 fördelade
enligt tabell nedan.
Årets riksutställning anordnades av Västernorrlands stövarklubb i natursköna Ånge.
Tyvärr var inte gensvaret på antal utställda hundar lika bra som året innan. Total kom
58 hundar ut i ringen. Till Sveriges vackraste stövare utsågs Hamiltonstövaren
Spjutvikens Curre med ägare Walle Danielsson.
Ras
Am Foxhound
Dunkerstövare
Finsk Stövare
Gotlandsstövare
Haldenstövare
Hamiltonstövare
Russkaja Gontjaja
Anglo-Russkaja Gontjaja
Sabueso Espanol
Schillerstövare
Luzernerstövare
Schwyzerstövare
Smålandsstövare
Treeing Walker Coonhound
Schillerstövare rasvård
TOTALT

Antal
starter
24 (21)
22 (16)
569 (622)
40 (28)
4 (-)
467 (439)
13 (11)
1 (1)
9 (5)
152 (239)
66 (82)
4 (7)
114 (121)
9 (-)
8 (10)

Antal
individer
10
14
380
15
2
303
10
1
2
113
44
4
71
3
5

1502
977
(1609)
Siffrorna inom parentes redovisar 2017 års resultat

Antal
Excellent
21
16
305
26
4
269
8
9
99
37
3
67
8
5
877

Antal Cert
1
5
65
7
62

25
10
5
3
2
185

Tomas Lööf
Utställningsansvarig

Jaktprovsverksamhet 2018
Provsäsongen 2018-2019 har som vanligt bjudit på såväl med som motgångar och
antalet genomförda prov varierar mellan de olika lokalklubbarna vilket är naturligt
mht antalet medlemmar inom klubbarna. En bidragande orsak till att antalet varierar
över landet är ju också det ökade rovdjurstrycket som gör att flera medlemmar inte
startar på prov eller rent av slutar med stövarjakten. För stövaraveln och stövarens

framtid är det nödvändigt att jaktproven genomförs så att de rätta avelsdjuren
kommer fram och kan verka i avelsarbetet.
Statistiken för jaktproven enl tabell nedan:
Drevprov

Klass
Ras
Dunker
Finsk stövare
Gotlandstöv
Haldenstövare
Hamiltonstöv
Hygenstövare
Schillerstövare
Luzerner
Schwyzerstöv
Smålandsstöv
Schiller
(rasvård)
Gotland
(rasvård)
Summa

Ukl
Barmark Snö
27

24

27

19

8
2

4
5
3

Ökl
Barmark
2
235
3
1
184
48
24
7
19
1

Snö
2
99

Ekl
Barmark Snö
2
2
301
80

61
2
20
6

186

34

35
31

8
9

3

11
2

8

2

64
55
524
193
(30)
(72) (227)
(280)
Siffrorna inom parentes utvisar 2017-18 års statistik

570
(374)

Totalt
8
766
3
1
511
2
123
77
7
44
3
2

141
(230)

1547
(1213)

Särskilt Rävprov
Klass
Ras
Am Foxhound
Finsk stövare
Hamiltonstöv
Russkaja Gon
Schillerstöv
Smålandsstöv
Treeing W C

Ukl
Barmark Snö
1
5
9
1
8
1

1

Ökl
Barmark Snö
1
24
23
8
3
1
36
14
1
6
1

Ekl
Barmark Snö
34
10

9
4

38

9

1

1

Totalt
2
104
26
1
106
8
3

Schiller
(rasvård)
Gotland
(rasvård)
Summa

2

4

6

3
16

10

75

3
48

87

23

259
(193)

Siffran inom parentes redovisar 2017/18 års SR

RR prov 2018/19
Ras
American Foxhound
Dunkerstövare
Finsk Stövare
Gotlandsstövare
Haldenstövare
Hamiltonstövare
Schillerstövare
Luzernerstövare
Smålandsstövare
Gotlandsstövare (rasvård)
Summa

Antal prov
1
1
93
1
1
79
42
12
11
1
242

Nya domare
Tillförseln av nyutbildade domare har under året varit ganska god, totalt har 24
domare examinerats och godkänts en liten ökning jämfört med 2017. Det finns behov
av ytterligare domare eftersom domarkåren generellt är till åren kommen.

Stövar SM för harhundar 2018
Årets SM hölls i Vrigstad med Smålands stövarklubb som arrangör. Som vanligt lägger
arrangörerna ner ett mangrant jobb för att hitta bra marker och en fungerande
organisation så även detta år. Man kan inte säga annat utan än en gång har ett lyckat
SM genomförts. Som stolt segrare kunde hemmaklubbens Bjarne Engström med sin
mycket duktiga hamilton Bärimilla Kelly kliva högts upp på prispallen. Grattis till ett

väl utfört SM och grattis till alla ekipage som kvalificerat sig till detta betydelsefulla
prov.
Resultat:

1. Ham Bärimilla Kelly, Bjarne Engström.
2. Ham Trollmaxens Carma, Mats Eriksson
3. Ham SR Lorry, Conny Lundström

Stövar SM för Rävhundar 2019
Värmlands stövarklubb arrangerade ett mycket väl genomfört SM, klubben som med
kort varsel tog tag i stafettpinnen fokuserade på bra marker, vägvisare, domare, mat
och inte minst gemenskap, bra jobbat. Det var 10 meriterade hundar som släpptes
och det blev en spännande tävling med bra resultat. Segrade gjorde Jesper Karlsson
med Malmbäckarens Foxii som försvarade sin SM titel från föregående år en oerhörd
prestation.
Resultat:

1. Ham Malmbäckarens Foxii, Jesper Karlsson, Bohus län-Dal
2. Fin Ebbarps Zäta, StenÅke Ek, Småland
3. Sch Bergasjöns Söka, Jerry Stridh, Västergötland

Nordiska mästerskapen 2018
Nordiska mästerskapet arrangerades i år av Norrbottens stövarklubb, platsen var
Luleå. Provet genomfördes i ganska svåra förhållanden med barmarksföre. Som
vanligt visar arrangerande lokalklubb stor kunskap och vilja att göra bra arrangemang.
Bra gjort Norrbottens stk. Det finska laget stod efter tävlingen som segrare efter en
stark andra dag. Sverige blev 2:a och Norge 3:a.

Stövarjaktens dag
Stövarjaktens dag har genomfört på de flesta håll i landet med varierande
deltagande. Det står helt klart att denna aktivitet är viktig för att få fler intresserade
av stövare och stövarjakt. Lokalklubbarna lägger ner ett bra jobb med att försöka
bevara och öka intresset för våra stövare.
Tomas Lööf
Jaktprovsansvarig

Rapport Avelsverksamhet 2018
När vi sammanställer statistiken för födda kullar 2018, når vi inte upp till vår redan

reviderad målsättning, det fattas nästan 200 registreringar för att vårt mål på 1000
reg/år.
Vi har haft en uppåtgående trend från 2014 till 2015 och 2016, men viker av nedåt ,
mot årets
807 registreringar.
Statistiken senaste 10 åren har ett medel på 900 registreringar, räknat på samtliga
stövarraser som ingår.
Det finns säkert flera anledningar till att vi senaste säsongen tappat registreringar,
men vi får ta nya tag. Ett stort tack till engagerade uppfödare, hanhundsägare,
valpköpare och alla övriga inom Svenska Stövarklubben och i Rasföreningarnas
organisationer!
Registreringar 2009 – 2018
Statistiken hämtad ur SKK Avelsdata. Senaste uppdateringen är från 2019 01 14
ÅR

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hamiltonstövare

399

258 256

241

240

205

265 234

262

184

Schillerstövare

206

77 101

134

96

87

142 131

77

113

Smålandsstövare

60

78

58

63

40

70

31

97

79

61

Gotlandsstövare

14

9

19

16

19

1

10

9

5

5

461 353

346

380

315

398

359

Finsk stövare

483

376 447

Luzernerstövare

64

63

31

47

48

27

29

31

40

26

Schwyzerstövare

1

1

2

3

10

5

0

0

0

6

Dunkerstövare

6

1

16

14

2

0

2

0

4

2

Haldenstövare

0

0

4

0

0

1

0

2

0

0

Hygenstövare

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Bernerstövare

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jurastövare

1

7

0

0

0

0

0

0

0

0

American Foxh.

2

14

11

25

1

10

48

19

21

35

1

0

0

0

0

25

2

22

16

908

807

Istaski kratkodalki
gonic
Russkaja gontjaja
Summa

38
1278

9

47

16

3

22

978 898

905

840

744

928 972

Inga rasvårdskullar, (gäller Smålandsstövare, Schiller –och Gotlandsstövare)
med i sammanställningen).
Alla redovisade raser, förutom Schillerstövare, American Foxh och
Schwyzerstövare har färre registreringar mot föregående år, Gotlandsstövare
har samma antal reg. som 2017.
Schillerstövaren har den enskilt största ökningen med 36 valpar.
Hamilton stövare har minskat mest senaste året, men även finsk stövare har mindre
registreringar, båda raserna ligger nu klart under sitt medeltal, beräknat på perioden
2007 – 2018. Smålandsstövarna och Luzern har även några färre. Gotlandsstövarna
har samma antal som föregående år.
Övriga upptagna raser i statistiken, är svåra att kommentera, då de över tid endast
har ett fåtal registreringar per år hos Svenska Kennelklubben (SKK).
46 st. stövare är importerade under 2018. Finsk stövare har flest importer Totalt 31
st. Hamilton 3 st. Schiller 5st. Småland 1, Dunker 2 st. Luzern 2 st. American Foxh. 1
st. Russkaja gontjaja 1 st.

Kontakt med Avelsråd och Rasföreningar
Kontakten med avelsråden har främst varit via mejl och telefon.
Vi har under verksamhetsåret haft ett protokollfört telefonmöte, arrangerat en
Avelskonferens, samt bildat en partsammansatt avelskommitté inom Svenska
Stövarklubben.
Mer om detta under egna rubriker.
Kontakterna med rasföreningarna har också i huvudsak skett via mejl och telefon.
Respektive avelsråd har i sitt uppdrag att hålla kontakt med sin egen rasförening.

Kontakt med Svenska kennelklubben (SKK)
Kontakten med SKK har varit i frågor och i ärenden där vi blivit tillfrågade som
remissinstans och frågor som inkommit från enskilda hundägare.
Undertecknad och utsedda avelsråd har under hela året arbetat med att uppdatera
RAS, ( SKK:s Rasspecifika avelsstrategier). Arbetet är genomfört och kommer att
skickas in till SKK för godkännande under januari 2019.
Avelskonferens 2018
Avelskonferensen hölls i Upplands Väsby 7-8 april 2018.
Inbjudna var; Sv Stk:s styrelse, Avelsråd, Representant från Rasföreningar, Åke
Hedhammar, SKK/SLU. Hitta Stövare var på plats och visade programet och vilka okika
möjligheter som finns tillgängliga.
Utförligare kommentarer från Avelskonferensen 2018 finns att ta del av på Sv Stk:s
hemsida.
HD – statistik 1997 – 2018
Hamilton – Gotland - Schiller – Småland - Luzern och Finsk stövare
I nedanstående tabell kan vi ta del av respektive ras resultat mellan 1997 – 2006 efter
avläsning i ”gamla” nordiska systemet.
Statistik efter omläggning till FCI-avläsning 2007 t.o.m. 2018.
Som HD-belastade i statistiken räknas i Gamla systemet: HDI, HDII, HDIII och HDIV.
Som icke belastad räknas U.A.
Som HD-belastad i nya statistiken FCI, räknas: C, D, och E. Bedömda Som icke
belastad A och B.
Underlaget är senast hämtat ur SKK Avelsdata 2019 01 14 gällande FCI avläsning.
Statistiken mellan två årtal (2007-2018) är medelvärden under nämnda tidsperiod.

Ras

Antal reg.
2007-2018

Antal röntgade
1997-2006 2007-18

% röntgade
av reg
97-2006

% HD
av reg.

97-2006

% HD FCI
2007 - 2018

2007-18

Hamiltonstövare

3278

1099

1011

17,7

30,8

22,3

28,8

Finsk stövare

4952

1401

1464

24,4

29,6

11,0

20,0

Schillerstövare

1480

837

539

52,7

36,4

23,4

25,6

Smålandsstövare

842

245

320

25,2

38

22,4

34,7

Luzern

535

-

179

-

33,5

-

14,5

Gotlandsstövare

143

-

44

-

30,8

-

34,0

3582

3557

30,0

33,2

19,8

Totalt/Medelvärd.

11230

Kommentar till sammanställd HD-statistik:
Antalet hundar som avlästs enligt FCI, är nu, likvärdiga till antal mot den tidigare
avläsningen i det ”gamla” nordiska bedömningssystemet åren 1997 – 2006.
I statistiken finns variationer mellan år, vilket är naturligt och beror på vilka som
röntgas, antal röntgade osv. Luzern- och Gotlandsstövare togs med i statistiken först
2009.
Vi kan i sammanställningen fortsatt konstatera att Luzern tillför statistiken mycket
positivt. Även Finsk stövare ligger enheter bättre mot medel för samtliga raser.
Gotlandsstövare har ännu ett fåtal som röntgas och ligger fortsatt över medel för
samtliga sex medtagna raser.
Medel för samtliga 6 raser är 26,3, vilket är en ökning med 0,9 % mot 2017 .
Hamilton har ökat med 1,7 %, mot föregående år. Småland har ökat med 0,3 %.
Gotlandsstövare har en ökning av med 2,3 %, statistiskt svårbedömt eftersom
underlaget är på endast 44 hundar.
Finsk stövare på samma nivå 20 % som föregående år. Rasen har sedan starten med
FCI-metoden haft en hög procent av A-höfter, men andelen har under perioden
minskat och andelen B har blivit fler.
Rasen har börjat börja tillämpa HD-index.
Hamiltonstövaren har tidigare haft 50/50 mellan A och B senaste sammanställningen
visar att andelen B har ökat. Även hos Hamilton är det C höfter som har ökat i antal
och bidrar till ökning inom rasen.
Schillerstövare har fortsatt flest procentuellt bedömda med A höfter. Rasen har få
belastade med grava bedömningar.
Datasystem
Allt fler börjar använda Hitta Stövare. Systemet har fungerat väl och Andreas
Johansson, har genomfört utbildningar på flera platser i vårt avlånga land.
Avelsrådens verksamhet framgår av deras rapport.
Jaktprov och Jaktprovs statistik hänvisas till;
Publiceringar i Svenska Stövarklubbens, Hitta Stovare och tidskrifter; Årsbok och

26,3

STÖVAREN.
Owe Karlsson, AA SvStk

Avelsrapport 2018 för hamiltonstövare
Inledning
Under år 2018 insjuknade Per Nord och ställde sin plats som avelsråd till förfogande
och i slutet av året fick vi det sorgliga beskedet att Per ej längre fanns med oss. Pers
bortgång är en stor förlust för oss alla och våra tankar har gått och går till hans familj.
Gunnar Pettersson och Johanna Flinta har valts in som avelsråd under detta
verksamhetsår. Todd Martinsson har begärt utträde.
Det har genomförts två telefonmöten med avels kommittén. Under föregående år har
vi diskuterat vilka ändringar vi vill genomföra i revideringen av de Rasspecifika
avelsstrategierna RAS. Vi vill gå mot att det ska vara en maxgräns av antal valpar per
hane istället för maxantal kullar. Vi har också lagt in en text gällande Ep – att ta i
beaktande hundens ålder när ett Ep liknande anfall för första gången sker. Är hund
över 5–6 år vid debuterande ep-liknande anfall bör hunden inte ovillkorligen stängas
av för avel då det kan vara andra fysiologiska orsaker som utlöst det epilepsiliknande
anfallet.
Karin Åström, Johanna Flinta och Gunnar Pettersson har genomgått SKK:s
distansutbildning Avel och genetik under hösten 2018. Det var en givande utbildning
var vi eniga om.
Vi har avslutat hanhundslistans väntelista och har enbart en lista med aktuella hanar.
Vi vill uppmana tikägare och hanhundsägare att bedriva ett avelsarbete som gynnar
hälsoläget i rasen, dvs att följa Hamiltonstövarföreningens riktlinjer gällande Ep och
HD. Det är också av vikt att rapportera in andra svagheter som kan förekomma såsom
klåda och kryptorchism eller svaga trampdynor. Detta för att vi ska få en så bra bild
som möjligt för att kunna bevara hamiltonstövaren sund och frisk.
Registreringar
Under år 2018 har vi haft en nedgång i antalet registreringar. Vi hade 184 registrerade
valpar varav 90 tikar och 94 hanar. Dessa kom ur 28 kullar av 28 tikar och 23 hanar.
Den genomsnittliga inavelsgraden var 1,1%. Vad nedgången av registreringarna beror

på vet vi inte men vi kan konstatera att efterfrågan på Hamilton valpar är mycket
större än vad vi kan leverera. Föreningen har under början på 2019 skickat ut brev till
samtliga som har avelsklara tikar att ta en kull.
Avelsrådgivningar
Avelsråden har haft ett 35 tal förfrågningar sammanlagt under 2018. Det tre första
månaderna på 2019 har vi rekommenderat hanar till ett fyrtiotal tikar och detta ger
oss hopp om en uppgång i våra registreringssiffror för 2019. Vi vet att några av dessa
tikar ej blir parade av olika skäl och några har gått tomma men det ser ut att bli en
ökning detta år.
Inavelstrend och kullstorlek
Vi har under 2018 haft en genomsnittlig inavelsgrad på 1,1%. Kullstorlekarna har i
snitt legat på 6,7 valpar. Inavelstrenden ligger lågt, vi har legat på den genomsnittliga
inavelgraden på ca 1% under de sista 8–10 åren och ser att vi även i framtiden ska
kunna hålla denna låga inavelsgrad.
HD-Index
Sedan förra året har hamiltonstövaren använt index i vårt arbete i våra
rekommendationer till tikägarna. Detta börjar att tendera att vi kan använda mer C –
hundar i aveln än tidigare vilket gynnar vår avelsrådgivning. Att nå index över 100 för
våra rekommendationer är målet och de rekommendationer vi gett genom året har vi
kunnat hålla detta utom i två fall där indexet legat på 99 och 97. Föreningen har
beslutat att inte använda D hundar i aveln oavsett index.
Hälsoläget
Hamiltonstövaren är en ras med lite defekter och sjukdomar. Det förekommer
atopiskt eksem, tumörsjukdomar, över luftvägsproblem och epilepsi men i ringa
omfattning. HD problematiken är under utredning av oberoende tillsatt grupp på SKK.
Vi har hos hamiltonstövaren och även i andra raser sett en ökning av främst C-höfter
men vi vet att orsaken till detta är undersökningsrelaterat och inte en verklig
försämring av höfterna hos våra hundar. Agria breeders profile (en statistik över orsak
till veterinärbesök hos våra hundar) visar på att vi inte har någon HD problematik utan
störst orsak till att vi söker veterinär är övre luftvägsproblem.
Avelskommiten för hamiltonstövaren 20190329
Göran Johansson
Johanna Flinta

Karin Åström
Henrik Kårén

Åke Green

Avelsrådsrapport 2018 för Schillerstövare
Inledningsvis vill vi framföra ett varmt tack till alla intresserade och schillerägare som
hört av sig under året. Det har varit samtal om kommande parningar, nya meriterade
hanhundar till vår hanhundslista, valpförmedlingar eller samtal för att rent allmänt
prata schillerstövare. Det är som regel glädjande och berikande samtal och det är
roligt för oss avelsråd att vara efterfrågade. Hör gärna av er med era frågor!
Registreringar
Detta år har vi inte nått upp till vårt avelsmål enligt RAS som är minst 150 valpar, det
blev totalt 125 valpar, varav 60 tik- och 65 hanvalpar. Det blev sammantaget 18 tikar
och 15 hanar som gick i avel. Av denna statistik kan konstateras att några tikar fick
små kullar detta år. Vi hade ovanligt sen löpning på flera tikar och några tikar gick
tomma. Vi har konstaterat att så var fallet för flera raser inom grupp 6 dvs inom de
drivande raserna. Vi saknar dock en rimlig förklaring till varför denna problematik
uppstod.
Efterfrågan på schillervalpar är mycket god som vi upplever det. Många förfrågningar
inkommer efter valpar från meriterade schillrar. Särskilt stor är efterfrågan efter
valpar från rovdjursmeriterade föräldrar. Under senare tid har efterfrågan från Norge
och Finland efter rovdjursmeriterade föräldrar ökat markant. Ett problem som vi har
noterat, men som vi hoppas och tror kan vara övergående ,är att hundar som försålts
till Norge tidigare inte har kommit att bli meriterade och därmed gått förlorade för att
gå vidare i avel.
Avelsrådgivningar
Under året har vi haft en glädjande utveckling med ett 30 tal avelsrådgivningar. De
flesta tikägare tar numera kontakt med avelsråden i god tid före en parning, vilket vi
uppskattar.
Vi har som målsättning från avelsråden att varje tikägare som efterfrågar
avelsrådgivning för sin tik skall få förslag på täckhundar inom en vecka efter sin
förfrågan. Vi tre avelsråd samråder alltid om varje förfrågan från tikägare och lämnar
därmed ett genomarbetat förslag om lämpliga täckhundar till tikägarna. Undantag
från denna regel uppstår om någon tikägare efterfrågar någon hane från någon av
avelsrådens egna uppfödningar då är praxis att det aktuella avelsrådet avstår från
samrådet kring denna parning för att undvika jäv.
Varje tikägare kan numera själv ,om man så önskar för att ta fram egna förslag inför

samrådet med avelsråden ,gå in på de hjälpmedel som vi avelsråd förfogar över och se
på Stovare.se
och eller Svenska kennelklubbens hunddata samt avelsdata för att se om en intressant
hanhund skulle passa den egna tiken. Det vi avelsråd vill uppnå är så lite inavel som
möjligt och aldrig över 2,5% samt så bra femgenerationsindex som möjligt. Detta för
att söka vidmakthålla en så bred avelsbas som möjligt.
Avelsråden har alla hanar som är meriterade till lägst de avelskrav som vi har faställda
i ras i en sk hanhundlista som är en förteckning över alla meriterade hanar. Utifrån
den för vi samtal med tikägarna om lämpliga hanar på den förteckningen. .
Inavelstrend och kullstorlek
Inavelstrenden hamnade år 2018 på 0,5, % vilket ändå är bra. . Ser vi under en längre
period så har vi ett medeltal på 1,4 vilket måste anses vara mycket tillfredställande i
en så liten ras som schillerstövaren utgör. Speciellt när vi känner till ett antal parningar
och tjuvparningar som skett utan avelsrådens medverkan under åren, vilka haft en
betydligt högre inavelsgrad och därmed bidraget till att höja inavelsgraden för rasen.
Kullstorleken under 2018 ökade något om ändå marginellt till 6,1. Även om stora
skillnader redovisades hos tikarna. Ser vi över en längre period är medelvärdet 6,0 i
kullstorlek.
Hälsa
Hälsoläget hos schillerstövaren måste anses gott. Vi kan konstatera att
försäkringsbolagen gör samma bedömning. De hälsofrågor som tidigare
uppmärksammats finns i rasens gener men medvetna avelsstrategier hos tidigare
avelsråd och kloka uppfödare har markant reducerat problematiken. Vi har dock
konstaterat något fall med PDA under 2018 som verifierats med veterinärintyg. Det
gäller dock att fortsätta att undvika avels kombinationer med kända problem
historiskt och framförallt se till att de inte dubbleras vid någon avelsrådgivning.
HD röntgen görs tyvärr i alltför liten utsträckning för att vi skall känna till rasens
egentliga hälsoläge vad gäller höftledsdysplasi. Den nu lite slumpmässigt genomförda
röntgenundersökningen av vissa individers höftledsstatus ger ingen klar bild av det
egentliga hälsoläget i rasen även om vi genom dessa avläsningar inte ser någon
försämring av rasens höftledsstatus. Av 26 undersökta 2016 hade 12 eller 46,2% A
höfter, 4 eller 15,4 % B höfter och10 eller 22,2% C höfter före eventuell omröntgen.
Den viktigaste bilden av röntgenresultaten är att antalet hundar med D respektive E
höfter klart har reducerats över tiden.

Rasvård
Under 2018 har vi rekommenderat 1 parning med med avelsdjur som kommer från
tidigare inkorsningslinjer..Det har resulterat i 12 schillervalpar som nu tillför nytt blod i
vår avelsbas. Vi är tacksamma för dessa framsynta tikägare och deras valpköpare som
aktivt bidrar till att möjliggöra fortsatt avel för schillerstövaren. Det krävs dock att de
kommer att meriteras för att komma ifråga för avel så småningom.
Rasens effektiva avelsbas (NE) är fortfarande relativt smal. Vi är således även
framgent beroende av en fortsatt fokusering på utavel och fortsatt inkorsning i rasen.
Framförallt är vi beroende av att tillvarata de hundar som meriterats ur kullar från
tidigare inkorsningar.
Den viktigaste komponenten för en fortsatt framgångsrik schilleravel är dock att vi
meriterar våra schillerstövare på jaktprov och att vi får fler som parar sina
schillertikar!
Med varma schillerstövarhälsningar!
Avelsråden för Schillerstövaren 2019-05-20

Thommy Sundell Hasse Sterner

Patrik Isaksson

Christer Hederstedt

Avelsrapport för gotlandsstövare 2018
Gotlandsstövareföreningens styrelse har varit föreningens Avelsråd under året.
Avelsrådet har aktivt uppmuntrat ägare till intressanta tikar att ta valpar och också
presenterat förslag till vilka hanhundar som kunde vara lämpliga till varje aktuell tik.
Avelsrådet uppmuntrar ägarna till tänkbara avelsdjur att jaktprovs- och
utställningsmeritera sina hundar. Önskvärt är också fastställande av HD-status och
kontroll av hjärtat.
Valpar 2018 och rasens utveckling
Det föddes bara tre kullar gotlandsstövare under året, varav två inom
rasvårdsprojektet. Alla rekommenderade av Avelsrådet. Det blev totalt tolv nya
hundar under året, samtidigt som knappt lika många rapporterats avlidna. Antalet
gotlandsstövare är därför ungefär 120 hundar. Fler valpar måste födas varje år om
inte den långsiktiga överlevnaden av rasen ska äventyras.

Lagring av avelsmaterial
Ett projekt slutfördes under 2018 för att samla sperma för långtidslagring. Målet är
att fem noga utvalda gotlandsstövare på detta sätt, på lång sikt, ska stärka
avelsbasen. Tre hundar tappades under 2017, två under 2018. Därvid uppnåddes
målet, att fem hundar skulle ingå i projektet. Det var en lång och komplicerad
procedur att få fram hundar till tappning. Jordbruksverket täcker kostnaderna för
detta projekt i och med att gotlandsstövaren är en hotad svensk husdjursras.
Gotlandsstövaren är den första hundrasen där Jordbruksverket tillskjuter medel för
att lagra sperma, men planen är att fler hundraser ska omfattas av detta.
Jordbruksverket står som ägare till den lagrade sperman.
Rasvårdsprojektet
Rasvårdsprojektet rullar vidare enligt plan. Dels har en andragenerationsparning
gjorts, dels en ny inkorsning med hygenstövare. Föreningen har också under året
begärt att avelsspärren ska släppas för en hanhund från den första korsningskullen.
Tanken är att använda honom i avel under 2019.
Jaktprov, utställningsresultat, mentaltest och HD
Under jaktsäsongen 2017-2018 genomförde tre hundar jaktprov. I Qvinnokampen
2018 deltog en gotlandsstövare, men blev denna gång utan pris. Många
gotlandsstövare har varit utställda under året, oftast med fina omdömen. Vi har
noterat 45 starter vid officiella utställningar med 18 olika hundar. Noterbart är att av
årets utställningsstarter så gjordes tre i Norge och två i Danmark. Sammantaget ligger
kvaliteten på hundarna på en stabilt hög nivå. Under 2018 genomförde de två första
gotlandsstövarna mentaltest enligt BPH. Tre hundar har HD-röntgats under året. De
fick respektive grad B, C och D.
Förslag till ny rasspecifik avelsstrategi för gotlandsstövare
Styrelsen / Avelsrådet för Gotlandsstövareföreningen har under 2018 arbetat fram
ett förslag till ny rasspecifik avelsstrategi (RAS) för gotlandsstövare. Den har godkänts
av Svenska Stövarklubben och fastställs förhoppningsvis av SKK under 2019.
Styrelsen, tillika Avelsråd för gotlandsstövare, nov. 2019
Avelsrådsrapport för Finskstövare 2018.
Inledningsvis vill vi avelsråd tacka för ännu ett år med berikande diskussioner och
engagemang runt Finskstövaren. Som ägare, uppfödare eller förtroendevalda bidrar
alla genom vårt genuina intresse för rasen till att finskstövaren är den duktiga,
trevliga jakt och familjehund vi har idag. Tyvärr kan man allt oftare se destruktiva och
direkt felaktiga uttalanden på sociala medier, detta gynnar inte vår framtida
verksamhet och vi som avelsråd besvarar eller kommenterar inga påståenden i dessa

medier! Ring eller maila oss istället så besvarar vi era frågor så långt vi kan. Samtalen
vi får är många och berör naturligtvis oftast förfrågande inför kommande parningar
och avelsrådgivningar, eller hjälp med att hitta valpar från spännande parningar. Det
känns inspirerande och kul för oss avelsråd att vara efterfrågade, vi hoppas ni
fortsätter att komma med idèer och frågor till oss!
Registreringar
Registreringarna minskade ytterligare något under 2018 och ligger strax under
medelvärdet för senaste femårsperioden. Det registrerades 328 valpar, fördelat på
157 tikar och 171 hanar, tillkommer gör 31 importer vilket ger totalt 359
registreringar, en total minskning med strax under 10 % från föregående år. I rasens
hemland kan man även detta år se en minskning av registreringar. Totalt
registrerades i Finland 1151 finskstövare, mot föregående år 1364, ett minus med
15,6 %. Målet som är uppsatt i RAS, är att inom närmaste fem årsperiod nå ett
medelvärde på 400 - 450 registreringar/år i Sverige, vilket känns rimligt med den
tillgängliga avelsbas och efterfrågan på valpar som finns idag.
Vår uppmaning är att använda duktiga hundar i aveln, om dom uppfyller kraven som
finns i avelsplanen för rasen! Tänk på att även hundar som kommer ur kullar med
dokumenterat bra jaktlig bredd och som ännu inte nått sitt championat, kan vara nog
så viktiga att använda i avelsarbetet. Här utgör unghundsgranskningen med UHGIndex och kullvärde ihop med den ny införda unghundsklassen vid jaktprov, utmärkta
redskap för att tidigt få en uppfattning av föräldrarnas nedärvning. Man kan även se
att intresset för valpar efter rävmeriterade föräldrar fortsätter att öka, det är därför
viktigt att hundar med rävintresse i ännu större utsträckning startas på SR-prov och
unghundsgranskas.
Avelsrådgivningar
Under året har totalt 42 avelsrekommendationer getts. De flesta tikägarna tar
kontakt med avelsråden i god tid före en parning, vilket vi uppskattar. Vi har som
målsättning från avelsråden att varje tikägare som efterfrågar avelsrådgivning för sin
tik skall få förslag på täckhundar inom en vecka eller vid av tikägare och avelsråd
uppgjord lämplig tidpunkt. Vid behov rådgör vi som avelsråd med varandra vid
rekommendation av lämplig täckhund, för att kunna presentera ett så genomarbetat
förslag som möjligt till tikägaren. Om någon tikägare efterfrågar täckhund som ägs av
eller kommer från någon av avelsrådens egna uppfödningar, så är det praxis att något
av de andra avelsråden handlägger denna förfrågan, för att undvika en jävsituation.
Varje tikägare kan naturligtvis själv, om man så önskar, ta fram egna förslag inför
samrådet med avelsråden om tänkbar täckhund. Användbara hjälpmedel kan då vara
t.ex Svenska kennelklubbens avelsdata eller hunddata. Jobbet med att utveckla
Svenskastövarklubbens datasystem ”Hitta Stövare” har under 2018 fortgått, och

kommer med säkerhet bli ett utmärkt redskap i avelsarbetet framöver. Vi avelsråd vill
uppnå en så låg inavelgradsökning som möjligt för rasen, eller ett medelvärde som
balanserar på en acceptabel nivå runt ca. 1 % och aldrig över 3 % samt så bra
femgenerationsindex som möjligt. Detta för att kunna
vidmakthålla en så bred avelsbas som möjligt.
Avelsråden har de hanar som är meriterade till lägst de avelskrav som är fastställda i
RAS, i en hanhundslista som även finns presenterad på SFF’s hemsida. På
hanhunslistans förtext finns de kriterier som är uppsatta för att en hane skall
presenteras på listan.
Tänkbara täckhundar som inte uppfyller alla kriterier för att komma med på den
officiella hanhundslistan, kan naturligtvis även de vara viktiga tillskott för att öka
rasens avelsbredd. I denna kategori kan vi t.ex se importerade hundar, eller
hundägare som vill para sin tik i Finland eller Norge. Vid förfrågan på parning i Finland
eller Norge, följer vi alltid det aktuella landets regler vad det gäller max antal valpar
för en hanhund/ tik, övriga krav hemställs till reglerna i tikens hemland. Samma regler
gäller även vid parningsförfrågan av ”svensk” täckhund till tik från annat land.
Inavelstrend och kullstorlek
Rasens genomsnittliga inavelsgrad, över fem generationer hamnade år 2018 på 1,2 %.
Det får anses som ett bra värde, dock ser vi en svag ökning de senaste åren, vilket vi
måste vara observanta på då detta är en viktig parameter för att kunna bibehålla en
bred avelsbas med friska hundar även i framtiden. Om man ser över en tioårsperiod
(2009 - 2018) så har vi ett medelvärde på 0,83 % vilket måste anses vara mycket bra.
Även om stora skillnader på kullstorlekarna kan ses hos de använda tikarna, hamnade
kullsnittet för 2018 på 6,5 valpar. Ser man här på snittet över en tioårsperiod (2009 –
2018) ger det en medelkull på 6,6 valpar.
Hälsa
Hälsoläget hos Finskstövaren måste anses som gott. Det förekommer årligen några få
inrapporteringar av hundar med atopiska allergier, patella/korsbands problem,
epilepsi och mentala brister. Det man via försäkringsstatistik kan se en viss ökning av
under senare år för rasen, är diabetes och olika former av cancersjukdomar.
Sjukdomar som Ataxi och PDA finns inom rasen men inga nya fall har på senare tid
rapporterats, men vi måste fortsatt vara observanta på dessa sjukdomar och följa
RAS vid användandet av avelsdjur. Hälsofrågorna ovan finns i rasens gener men
medvetna avelsstrategier och kloka uppfödare har markant reducerat problematiken.
Det gäller dock att fortsätta att undvika avels kombinationer med kända problem
historiskt och i möjligaste mån se till att de inte dubbleras vid någon parning.

Det finns ett fortsatt fokus på att så många som möjligt gen-testar sin finskstövare,
för att undvika dubblering av framförallt ataxigenen i någon parningskombination.
De flesta sjukdomar som finns med i DNA testet MyDogDNA2018 är kan man tycka
kanske mer eller mindre relevanta för finsk stövare, men det är viktigt att vi fortsätter
testa våra hundar så att vi även fortsättningsvis kan ligga i framkant med att ha
genetiska sjukdomar under hyfsad kontroll.
I dagsläget är det ataxi vi fokuserar på i gen-testet. Men vi hjälper naturligtvis
tikägaren, vid en parningsförfrågan att så långt som möjligt undvika en dubblering av
något anlag man konstaterat vid genstestet, exempelvis Canine faktor VII.
Utbredningen av anlagsbärare för ataxigenen bland testade finskstövare hos
MyDogDNA i Finland, har de senaste åren legat stabilt på 18-20 %.

För att vi ska få en så bra bild som möjligt av utbredningen av ataxi (bärare av
ataxigenen) hos finskstövaren i Sverige, är det önskvärt att så många som möjligt
testar sina hundar.
Det sker löpande en uppdatering av svenskregistrerade, ataxitestade hundar på SFF’s
hemsida under fliken ”Svenska ataxilistan”. Då återrapportering av testade hundar
inte sker automatiskt, vädjar vi till er som gjort testet att vidarebefordra resultatet så
att så många hundar som möjligt kommer med på de olika listorna. Hur
återrapporteringen går till finns beskrivet i texthuvud för ”Svenska ataxilistan”.
Det är viktigt att tänka på att inget hindrar att bärare av ataxigenen används i
avelsarbetet, om motparten är fritestad. Endast om båda föräldrarna är bärare av
ataxigenen kan valparna utveckla ataxi, därför är det lika viktigt att få med både
bärare och icke bärare på listan. För att säkerställa sig om att inte få några sjuka
valpar, bör ett av föräldradjuren vara testad fri.
HD röntgen görs tyvärr i alltför liten utsträckning för att vi skall känna till rasens
egentliga hälsoläge vad gäller höftledsdysplasi. Den nu lite slumpmässigt genomförda
röntgenundersökningen av vissa individers höftledsstatus ger ingen klar bild av det
egentliga hälsoläget i rasen, men ger ett underlag som är tillräckligt för införande av
ett HD-Index för rasen. Glädjande nog så ökade procenten HD-Röntgade hundar även
under 2018. Utfallet från de HD-Röntgade hundarna hamnade på för 2018: 126
hundar röntgades, utfallet gav ej HD-belastade hundar (A-B) 97 hundar 77 %, 56 ur
gruppen A-B hundar erhöll ett HD-Index över 100, HD-belastade hundar (C-D) 29
hundar 23 %, en liten förbättring jämfört med 2017. Om man ser på ett lite längre
perspektiv inom årsintervallen 2014 – 2018, så registrerades det under dessa år totalt
1895 hundar, under samma årsintervall HD-röntgades 611 hundar 32 %, ej HD-

belastade (A-B) 468 hundar 77 %, HD-belastade (C-D och E) 143 hundar 23 %. Under
2018 har HD-Index används i större utsträckning i avelsarbetet för finskstövaren. I
tabell nedan syns aktuella värden för referenspopulation för HD-Index. HD-Index är
ett säkrare avelsinstrument för att på längre sikt förbättra rasens HD-Status, utan att
minska avelsbasen alltför mycket. Förhoppningsvis hjälper indexeringen oss att bryta
den negativa trend som synts under senare år.
Rasvård
Rasens effektiva avelsbas (NE) är fortfarande på en nivå som kan anses som mycket
god och den tillgängliga avelsbasen hamnar på 236 i värde, beräknat på intervallet
2014 - 2018, med ett snitt av 0,87 % i inavel. Glädjande har det totala
generationsintervallet från föräldradjur till avkommor minskat något och ligger i
dagsläget på 5,7 år, för att fortsatt kunna hålla en bra avelsbas och snabba på
avelsframstegen bör generationsintervallet minskas ytterligare och ett rimligt mål kan
vara på 5 år. Om registreringssiffrorna minskar, krymper också avelsbasen snabbt det
är därför viktigt med en fortsatt fokusering på utavel och att få in fler yngre hundar
från bra kullar i aveln.
De viktigaste komponenterna för en fortsatt framgångsrik avel är att vi använder sunt
förnuft samt utnyttjar de ”instrument” som finns i form av unghundsgranskning,
jaktprov och utställningar och utvärderingar resultaten från dessa. Av Sv.Stkl.
nyinstiftade avelsnämnden (Peter Lövgren representerar Finskstövaren) får vi ett
större tvärfunktionellt arbete mellan de olika stövarraserna samt snabbare
återkoppling från och till de olika rasföreningarna, vilket måste vara mycket positivt
för nya framtida avelsgrepp.

Avelsråden
Peter Lövgren Christian Drott Rolf Pellving

Avelsrådsrapport för Smålandsstövare 2018
Även under 2018 har vi haft en hel del kontakter med smålandsstövarägarna. Det har
främst handlat om planering av kullar och valpförmedling, men även om
smålandsstövare i allmänhet.

Registreringar
Under 2018 registrerades 61 valpar i Sverige. Tikar 33st och 29 st hanar. De är födda
undan 11 olika tikar och lika många hanar. Det ger 5,5 valpar per kull i snitt.
Utöver detta har en tik importerats från Finland. Efterfrågan på valpar har varit
normal under 2018.

Avelsrådgivningar
Under året har vi lämnat rådgivning vid 7 av de 11 kullarnas tillkomst.
Någon av de kullar där ingen rådgivning förekommit har alldeles för hög inavelsgrad.
Vi vill påminna uppfödarna om att våra tjänster just handlar om upplysning och
rådgivning.
Beslut fattas av uppfödaren, men vi vädjar om att uppfödarna ska följa SvStkl och
SSF-s regler för avel.

Inavelstrend och kullstorlek
Trots hög inavelsökning i någon enskild kull, stannar snittet ändå vid 2.5 %.
Att hålla ner inavelsökningen måste ha högsta prioritet.
Kullstorleken går under 2018 ned något men ligger klart över medelvärdet räknat
över 10 år som nu är 5.26 valpar / kull.

Hälsa
Hälsoläget får anses mycket gott. Ett fall med EP-liknande anfall har rapporterats
under året.
Vi försöker så långt det är möjligt att undvika kombinationer med EP-anlag i båda
föräldrarnas stamtavlor även om de kända anlagsbärarna ligger långt bak i
stamtavlorna och i övrigt följa SvStkl.s anvisningar om defektbekämpning.
Det är för framtiden viktigt att alla fall av EP-liknande anfall rapporteras och
dokumenteras även om de är få.
Vad HD-statusen beträffar blev utfallet som följer av de hundar som röntgats: A 9 st,
B 6 st och C 10 st.

Hur vi ska hantera att så många avläses med C är en fråga som diskuteras flitigt på
alla nivåer. Är det ett problem för hundarna, eller är det bara ett problem för
hundägarna? Förhoppningsvis kommer pågående arbeten ge svar på frågan.
Rasvård
Under 2018 genomfördes bara en rasvårdsparning då en Sch x Småland återparades
med ren småland. Intresset från tikägarna är klent då det gäller inkorsning av våra
nordiska stövarraser.
Därför har arbete inletts med att finna mer lämpliga raser beträffande storlek och
övrig exteriör utanför norden.
Jämsides med att rasinkorsningen fortskrider är det av yttersta vikt att fler av de unga
hundarna blir tillgängliga i aveln. Det gäller såväl tikar som hanar.
Höftledsröntgen, utställning och jaktprovsmeritering måste bli en självklarhet för alla
ägare av smålandsstövare.

Avelsrådet för Smålandsstövare
Mats Nilsson
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Avelsrådsrapport Luzernerstövare 2018
År 2018 har det varit en minskning av valpar från 40 st registrerade valpar 2017
Till 26 st valpar vilket är en minskning med 14 st valpar år 2018.
Inavelsgaraden ligger på 0.8 vilket är positivt på en på en så liten ras som luzerner
stövaren är.
Det är 3 st svenska hanar som är använda i aveln 2018.
SE 18728/2013 Barr
SE 58175/2010 Axemmys Wirre
SE 10431/2014 Axemmys Aston
På HD sidan är det 5 st hundar som är röntgade .
En hund med resultat A på höfter
Tre hundar med resultat B på höfter
En hund med resultat C på höfter.

År 2019 ser mer positiv ut ang valpar det är mycket påringningar ang
parning vilket är mycket glädjande vi får hoppas att det blir en en positiv utveckling
på valpfronten.
Anders Rehn
Avelsråd Luzernerstövare

