Sammanställning från Avelskommittén 2014.
Annika Larsson, avelsansvarig
Mats Ståhl(jakt)
Kommittén har haft kontakt via telefon och mail.
Det har kommit in några förfrågningar om avelsdjur.
Avelskommittén var i april 2014 på avelsrådskurs i regi av SKK för jakthundsraser på Öster
Malma. Intressant att höra vad andra jakthundsklubbar gör för att medlemmar ska kunna
följa avelsdjurens nedärvningsförmåga.
För oss har det varit omöjligt att göra detta då det har byggt på att någon
har varit medlem i Grythundsklubben för att få tillgång till provresultaten. Då
menas protokollen och inte det resultat man kan läsa på SKK:s hemsida.
Avelskommittén och Jaktkommitén avhöll ett gemensamt möte i samband med rasklubbsträffen i Silvereke.
Avelsansvarig har skrivit lite information till varje nummer av Släthåret, samt publicerats
inavelsgrader på valpkkullarna i tidningen.
Uppfödarmöte avhölls i samband med rasspecialen i maj 2014.
Mötet var välbesökt av både nyare och mycket erfarna uppfödare både inom jakt- och
sällskapslinjerna och hälsoenkäten diskuterades.
Då kostnaderna för en hälsoenkät är ganska stora så ska vi kontrollera olika vägar för att
kunna skicka ut så billigt som möjligt för klubben. Enligt SKK så är det rasklubben som helt
själv bestämmer hur många hälsoenkäter och när de ev. ska skickas ut.
Uppfödarmöte är planerat att vara på rasspecialen 2015
Sammanställningen av rasens alla årsuppgifter baseras på SKK:s avelsdata
Sammanlagda inavelsgraden ligger nu på bra nivå igen efter att varit lite väl högt uppe under 2013.
2006
Inavelsgrad

2007

2008

2009

2010

2011

2,4 % 2,1 % 2,5 % 2,1 % 2,2 % 3 %

2012

2013

2014

3,1 % 3,9 % 2,3 %

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.
Kullar födda 2014
Fördelning parningar i %
Upp t.o.m. 6,25%
6,26% - 12,49%
12,5% - 24,99%

2006
45
5
2

2007
39
3
1

2008
40
3
3

2009
35
2
0

2010
33
2
1

2011
14
3
0

2012
25
4
0

2013
18
6
1

2014
24
3
0

Observera att det är registreringsår som vi har räknat med. Inte födelseår för kullarna.
Nytt kennelnamn för 2014 är kennel Osagrytets, Hans Leandersson, Öxabäck, JAKT.
Under 2014 registrerades 33 kullar och 21 hanar och 27 tikar användes. Kullsnittet
ligger på 4,3 valpar och största kullen bestod av 9 valpar. (4 importer ingår
i kullarna). Inavelsgrad 2,3% för hela året.
Totalt registrerades 62 hanar och 62 tikar varav 2 importerade hanar och 2 importerade
tikar 2014, totalt 124 registreringar.
Det registrerades 21 valpkullar (+1 import)med en eller båda föräldrarna från jaktlinjer
och det registrerades 8 valpkullar (+3 import)med utställningslinjer(dvs linjer där man
inte använder hundarna till praktisk grytjakt)
Ingen av de 2 importerade hanarna, en från Finland och en från Tyskland för några nya
linjer för Sverige. En av tikarna (Tyskland)för delvis nya linjer av utställningslinjer och den
andra för in helt nya jaktlinjer(Finland och Ukraina).
På Grytjaktprov fick 11 hundar 1:a pris.
Grytanlagsproven:
16 hundar 1:a pris, (2 st hundar av unställningslinjer fick 1:a pris på grytanlagsprov)
2 st fick ett 2:dra pris
4 st fick 0:a. .
8 stycken erhåll titeln SE J(G)CH .
Viltspårprov hade 10 godkända på anlagsprov och 1 st 2:dra pris, 1 st 0:a och 3 st 1:a Ökl samt
2 st ej godkänd. Totalt startade 12 st släthår.
Lydnad hade 1 startande samt Freestyle hade 1 startande
Rallylydnade hade 5 startande släthår.
Agility hade 12 st startande hundar (varav en var av jaktlinjer med godkänt ga-prov).
Patella undersökning gjordes på 4 hundar 2014. På hundar födda 2006 tom 2014 är det
undersökt 11 hundar och av dessa är 9 ua samt 2 st med lindrigaste graden. Dessutom
vet undertecknad(AL) att det finns flera mycket använda avelshanar sedan tidigare som är
undersökta ua men då detta inte kan föras in i SKK:s register då det inte var möjligt att göra
detta när dessa hundar undersöktes. 1 hund född 2005, undersökt 2011, medialt grad 2.
Det är totalt undersökt 15 st, 12 ua, 2 st medialt grad 1 och 1 st medialt grad 2.
Diagnos
2006
2007
2009
2010
2011
2013
patella, ua
1 (100,0%)
lateralt grad 1
lateralt grad 2
lateralt grad 3
medialt grad 1
medialt grad 2
medialt grad 3
Totalt undersökta 1
Snittålder
36

1 (50,0%)

1 (100,0%)

2 (100,0%)

1 (50,0%)

1(50,0%)

3(100,0%)

1 (50,0%)

2
22

1
12

2
25

2
28

3
12

173

154

129

77

99

för undersökning (månader)

Antal födda

202

BPH har utförts av 16 hundar totalt sedan 2006 och inga gjordes 2014.
MH gjordes av 2 hundar 2013, 2014 gjordes inga.
Avelsansvarig: Annika Larsson

Mats Stål

