Cockerklubbens Avelsråd, framtagen augusti 2012

Vad du bör tänka på innan du ska använda din tik i avel
Att föda upp hundar inbegriper ett stort ansvar. Som uppfödare bör du ha en
gedigen kunskap om rasen, så att du kan vara ett stöd för dina kommande
valpköpare. Kanske har du själv en mentor som du kan vända dig till inför din
första valpkull? En rekommendation är att gå SKKs uppfödarutbildning som de
olika länsklubbarna arrangerar.
Fråga dig själv om din tik har något att tillföra rasen. Är den en sund individ och
har den ett temperament och mentalitet som du vill att den nedärver till sina
valpar? En bra idé är att kontrollera om det finns efterfrågan på valpar innan
man parar, då du kanske måste vara beredd att ha kvar några valpar i mer än 8
veckor. Cocker spaniel är en trimras som (för den som ej är van) kräver en hel
del pälsvård, även som ren sällskapshund. Som uppfödare skall du vara beredd
att hjälpa och lära dina valpköpare om trimning, pälsvård, fostran och erbjuda
stöd under hela hundens liv.
Du ska även följa SKKs grundregler:
http://www.skk.se/om-skk/regler-policies-och-lagar/skks-grundregler
Läs också: Vägledning vid uttolkning av grundreglernas avelsparagraf
TVEKA INTE ATT KONTAKTA COCKERKLUBBENS AVELSRÅD
OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR, MAIL: avel@cockerklubben.com

Vad du bör tänka på innan du ska använda en hane,
eller låna ut din hane i avel
Att föda upp hundar eller använda hundar i avel inbegriper ett stort ansvar.
Fråga dig själv om din hane har något att tillföra rasen. Är den en sund individ
och har den ett temperament och mentalitet som du vill att den nedärver till sina
avkommor?
Du skall också följa SKKs grundregler:
http://www.skk.se/om-skk/regler-policies-och-lagar/skks-grundregler
Läs också: Vägledning vid uttolkning av grundreglernas avelsparagraf
TVEKA INTE ATT KONTAKTA COCKERKLUBBENS AVELSRÅD
OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR, MAIL: avel@cockerklubben.com
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Innan du parar din tik eller använder din hane i avel skall den ha känd
höftledsstatus. Höftledsröntgen skall göras efter att hunden fyllt 1 år.
Höfter med grad A och B räknas som Utan Anmärkning.
Det finns gentest för ögonsjukdomen prcd-PRA och njursjukdomen FN som
Cockerklubben rekommenderar att man gör. Är din hund B = carrier
(anlagsbärare för någon av sjukdomarna) får den endast paras med hund som är
A = normal/clear (fri) eller hereditärt fri, dvs. båda dess föräldrar är testade A.
På SKKs Hunddata: http://kennet.skk.se/hunddata kan du se vilka hundar som
är hereditärt fria. Cockerklubben rekommenderar att inte använda hund som är
FN B (anlagsbärare) i avel! FN är en ärftlig sjukdom med dödlig utgång.
Idag finns få anlagsbärare i en stor population. Genom att undvika att dessa
individer går i avel kan vi förhindra att anlagen sprids vidare.
FN och PNP är båda två ärftliga njursjukdomar med dödlig utgång.
Idag finns det inga tester för PNP, och vi uppmanar därför att du som uppfödare
kontrollerar föräldradjurens stamtavlor innan parning.
Läs om sjukdomarna här: http://cockerklubben.com/avel.htm
För mer information om hur du går tillväga för att testa din hund och info
om kända PNP-fall, kontakta klubbens Avelsråd: avel@cockerklubben.com
Det är din uppgift som uppfödare/hanhundsägare att kontrollera att det andra
avelsdjurets papper är i ordning. Beakta även inavelsgraden, som ej bör
överstiga 6,25%, för kombinationen du planerar att göra. En s.k. provparning
kan göras på SKKs Avelsdata: http://kennet.skk.se/avelsdata
Inga kombinationer får bryta mot SKKs grundregler
= utdrag ur detta: § 2. Avelsetik
2:3 att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom / funktionshinder
och som har ett gott och för rasen typiskt temperament. Hund som uppvisar beteendestörning i form av överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade
eller för hunden vardagliga situationer ska inte användas i avel.
att i avelsarbetet undvika parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar
risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman.
2:4 att som ägare av avelshund följa SKKs hälsoprogram. För raser med krav på
veterinärmedicinskt / genetiskt undersökningsresultat och / eller genomförd mentaltest /
mentalbeskrivning / prov ska giltigt intyg om detta finnas för avelshundarna före
parningstillfället.
2:5 att inte använda hund i avel som vid DNA-test visat sig vara bärare av dubbla anlag
för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning. Hund som visat sig vara bärare av enkelt
anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning får användas i avel, men endast i
kombination med genetiskt / hereditärt friförklarad hund och under förutsättning att
detta inte står i strid med gällande hälsoprogram.
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Som medlem i Cocker spanielklubben har du möjlighet att få valphänvisning på
klubbens hemsida. Kraven för att få vara med på valphänvisningen ser du här:
http://cockerklubben.com/valp.htm

REGLER FÖR HÄNVISNING
Kontrolleras på SKKs Hunddata: http://kennet.skk.se/hunddata
Inga kombinationer får bryta mot SKKs grundregler:
http://www.skk.se/om-skk/regler-policies-och-lagar/skks-grundregler
Samtliga krav måste vara centralt registrerade före parning!
För utländsk registrerad hund skall resultat kunna visas upp ihop med intyg,
där det framgår att hundens identitet är styrkt (chipmärkt eller örontatuerad).
HÄLSOKRAV - gäller båda föräldrarna
Känd HD-status, höfter med grad A och B räknas som Utan Anmärkning.
Höftledsröntgen skall göras efter att hunden fyllt 1 år.
Ögonintyg, ej äldre än 3 år, utförs av veterinär som är auktoriserad ögonlysare.
Kombinationen av föräldrar skall följa Cockerklubbens ögonpolicy:
http://cockerklubben.com/pdf/ogonpolicy_2008.pdf
MERITERINGSKRAV - gäller båda föräldrarna, något av följande
1:a pris i kvalitetsbedömning på officiell utställning. (t.o.m. 2010)
Excellent / Very Good i kvalitetsbedömning på officiell utställning. (fr.o.m. 2011)
(En rekommendation är att ställa ut sin hund mer än en gång för att få en helhetsbild av hunden).

Godkänd på jaktprov http://cockerklubben.com/pdf/regler_spaniel_2012.pdf
ÖVRIGA KRAV
Lägsta ålder för parning av tik är 22 månader (fr.o.m. 10-08-01)
Lägsta ålder för parning av hane är 12 månader (fr.o.m. 12-03-01)

ÖVRIG INFORMATION
Genomförd MH
Känd FN-status
Känd PRA-prcd-status
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