Nyhetsbrev från avelsrådet
Avelsindex införs för Berner Sennenhund
Den 1 januari 2012 införs avelsindex för Berner Sennenhund och 4 andra raser.
Information om avelsindex finns på SShKs hemsida under Avelsrådsinformation.
Avelsindex innebär att ett kraftigare instrument nu kan användas för att bekämpa
höftledsdysplasi (HD) och armbågsledsdysplasi (ED). Hälsoprogrammet kommer att
förändras för HD så att det s.k. nivå-3 program som rasen nu har, d.v.s. endast HD-fria
hundar (grad A eller B) får användas i avel, kommer att ändras till ett nivå-2 program.
Detta grundar sig på att genetikern Sofia Malm i sin avhandling visade att även hundar
med grad C, som har ett bra avelsindex, bör användas i avel mot en fri partner. Detta
kommer att snabba på bekämpningen. Hälsoprogrammet för ED är ett nivå-2 program,
men eftersom röntgenmetoden för ED ger mycket liten överlappning i avelsindex mellan
fria hundar och hundar med ED så kommer fortsättningsvis kravet vara att endast fria
hundar skall användas i avel.

Förslag på nya Avels- och Uppfödaretiska Regler
Införandet av avelsindex innebär att SShKs Avels- och Uppfödaretiska Regler måste
förändras. Senaste gången reglerna förändrades var år 2000. Förslaget är omfattande då
det har hänt väldigt mycket i alla Sennenhundraserna sedan 2000. Nya sjukdomar har
påvisats, gamla hälsoprogram måste förändras etc. Avelsrådet har tillsammans med
styrelsen utarbetat ett förslag till nya regler för alla raserna som, när detta skrivs, är på
väg att skickas ut till avelsregionerna för Berner och Grosser samt till uppfödare och
täckhundsägare i raserna Entlebucher och Appenzeller Sennenhund. Förslaget läggs
också ut på SShKs hemsida så alla medlemmar kan lämna synpunkter på förslaget. När
synpunkter kommit in till avelsrådet så omarbetas förslaget och styrelsen kallar till ett
extra årsmöte under hösten som förhoppningsvis kan fastställa de nya reglerna som då
kommer att gälla från och med den 1 januari 2012.

RAS
Förändringen av rasernas regelverk innebär att RAS för samtliga raser måste revideras.
Avelsrådet räknar med att detta kan ske under 2011 och 2012.

Valplistan

Det nya bedömningssystemet på utställning gör att kravet på ett andrapris (2:a) på
officiell utställning för att få

valpförmedling måste harmoniseras

med det

nya

bedömningssystemet. Styrelsen har beslutat att ett andrapris ersätts med bedömningen
very good, vilket kommer att införas som krav den 1 oktober 2011. Naturligtvis
godkännes hundar med ett andrapris för valpförmedling som erhållit detta pris före den 1
januari 2011.

Hälsoregistret
Information till Hälsoregistret kommer regelbundet in till SShKs hemsida. Avelsrådet är
mycket tacksamt att uppfödare och hundägare lämnar information om sjukdomar och
orsak till dödsfall hos sina hundar. Det är en viktig del i allas vår strävan att förbättra
hälsan hos Sennenhundraserna. Kom ihåg att de som lämnar uppgifter har rätt att ladda
hem den logo som finns på hemsidan och lägga den på sin egen hemsida. Information
och frågor om hälsoregistret besvaras av Jane Ankarbäck.

Frågor från avelsregionerna
En region önskar mer reklam för Hälsoregistret och det hoppas avelsrådet att detta
nyhetsbrev kan hjälpa till med.

En undran är hur katastrofkull tillämpas när hanen är släppt till 80 valpar och i avkomma
har passerat 45 valpar? Avelsrådet har haft ett sådant fall och lämnat dispens för hanen
upp till 65 valpar. Avelsrådet har inte gett dispens från Avels- och Uppfödaretiska
reglerna, vilket inte är möjligt att göra utan från den tillämpningsregel som finns under
Bernerhanar i avel på SShKs hemsida som lyder "Avkomma med resultatet ED 35-40%
och HD 20-25% ges täckhunden rekommendation om användning upp till 45 valpar samt
fortsatt uppföljning av tidigare och nya kullar". Avelsrådets motivering i detta fall var att
hanen har en mycket bra statistik utom katastrofkullen samt att han är över 7 år
gammal. Ett önskemål är att om möjligt använda äldre hundar i avel då medelåldern i
rasen är låg, ca 7 år. I och med att avelsindex införs så försvinner möjligheten att
åberopa katastrofkull.
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