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Svenska Norfolkterrierklubben

Utvärdering RAS – genomförd vid avelskonferensen 2014-10-18, byggd på
statistik t.o.m. 2014-10-17 och godkänd av SNTK:s styrelse 2014-11-12
ÖVERGRIPANDE MÅL


att verka för gott samarbete, öppenhet och ärlighet uppfödare emellan genom lämpliga aktiviteter som t
ex uppfödarträffar
o P.g.a. lågt deltagarantal på avelskonferenserna har det inte gått att anlita föreläsare i den
omfattning som önskats.
Större krav kommer att ställas på uppfödarna angående deltagande på klubbens
avelskonferenser. För att få stå med på klubbens uppfödarsida så ska uppfödaren ha närvarat vid
minst vartannat tillfälle fr.o.m. 2015. Preliminära tider för kommande konferenser är 2015, 2017,
2019 och 2020 (då ny revidering as RAS ska ske).



att snabbt fånga upp nya uppfödare och informera om klubben och dess verksamhet
o Välkomstfolder finns till nya uppfödare och den har skickats ut sedan 2009. Foldern kompletteras
fr.o.m. 2015 med ett personligt brev med upplysning om vart man kan vända sig med frågor.



att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda hundar
o Detta görs genom avelskonferenserna samt "Avelsrutan" i klubbens tidning och på hemsidan. RAS
publiceras i sin helhet en gång om året i klubbens tidning fr.o.m. 2015.



att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för att avelsmässiga mål uppnås
o Se punkten ovan.



att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård
o Detta görs huvudsakligen via klubbens hemsida och även i viss mån i klubbens tidning.
o Uppfödarna kommer fr.o.m. 2015 att uppmanas att skicka med valpköparna skriftlig information
gällande norfolkterrierns beteende, fostran, utbildning och vård.



att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägare och hundägandet
o Detta görs via styrelsens arbete och avelskonferenserna.



att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet
o Detta görs huvudsakligen via det personliga mötet och här agerar klubbens medlemmar som
ambassadörer. Detta görs även via presentation av rasen vid vissa större evenemang och
klubbens aktiviteter.

AVELSPOLICY
Uppfödare rekommenderas att arbeta för en sund hundavel genom att


ögonlysa de tilltänkta avelsdjuren inom ett år före första parning
o De flesta i klubben följer denna uppmaning. En framtida lydelse (RAS revidering 2015) kommer att
bli:
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ögonlysa de tilltänkta avelsdjuren inom ett år före parning. Undersökningen bör ske så
nära inpå parningen som möjligt



avstå från att avla på hundar med bakre polär katarakt eller total katarakt



uppmuntra valpköpare vars hundar uppnått fem års ålder att ögonlysa dessa för rasens
bästa

Fram till dess revidering av RAS kan ske kommer rekommendationerna att publiceras ”enligt
styrelsebeslut”.


besvara hälsoenkäter så att klubben genom information till uppfödarna kan motverka spridning av ärftliga
sjukdomar och defekter
o Klubben behöver jobba med att få fler att besvara hälsoenkäterna. Senaste hälsoenkäten
skickades ut våren 2014 till dem som varit medlemmar i klubben under åren 2003 – 2012 och till
övriga som registrerat ägarskap hos SKK. Utvärderingen pågår.



oavsett hundens ålder informera avelsrådet om sjukdomsfall som enligt veterinär kan vara genetiskt
betingat
o Rapporter inkommer men det förekommer troligen ett mörkertal. Påminnelse om detta
publiceras i Avelsrutan som finns i klubbens tidning och på hemsidan.

Uppfödare rekommenderas att arbeta för en breddning av avelsbasen genom att


undvika att upprepa parningskombinationer, framför allt där båda könen förekommer i avkomman
o Enstaka uppfödare följer inte rekommendationen – upprepade gånger! Här har även hanhundens
ägare ett ansvar!



sträva efter att bibehålla en låg inavelsgrad, i genomsnitt 2,25 % eller lägre, samt att undvika parningar
närmare än kusinparning, d v s 6,25 % inavelsgrad
o T.o.m. 2011 ser statistiken mycket bra ut med endast en kull över 6,25 %. Under 2012 har det
dock skett en drastisk ökning av inavelsgraden (högsta värdet på mer än tio år) med två kullar
över 6, 25 % och en över 12,5. Under 2013 har tre kullar över 6,25 % registrerats. Information om
detta har publicerats i klubbens tidning.

Uppfödare rekommenderas vidare att


informera om rasklubben och skänka gåvomedlemskap till valpköpare det första året av valpinnehavet
o De flesta uppfödarna följer denna rekommendation.



utvärdera sina kullar så långt det är möjligt
o Klubben har tagit fram ett formulär för utvärdering av kullar. Detta finns att hämta på klubbens
hemsida och ska även skickas ut till uppfödarna när kullar har blivit registrerade.



bevista uppfödarträffar
o Klubben har sedan flera år tillbaka haft svårigheter att få uppfödarna att delta på
Avelskonferenserna. Se vidare första punkten under ÖVERGRIPANDE MÅL.



om möjligt* låta mentalbeskriva sina avelshundar samt även uppmuntra sina valpköpare att göra
detsamma med avkomman
o MH kommer troligtvis att ersättas med BPH för vår ras. Fem hundar har hittills beskrivits med
BPH. Möjligheten att kunna boka tider för detta upplevs som ett problem men förutsättningarna
verkar bli bättre för varje år som går.



arbeta för öppenhet, ärlighet och ett gott samarbete uppfödare emellan
o Klubben jobbar hela tiden för att förbättra öppenheten och kommunikationen. Utvecklingen går
tyvärr åt fel håll vad det verkar.
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*) Många gånger kan det vara svårt att få tillgång till mentalbeskrivning.

Hanhundsägare rekommenderas att


använda SKK:s parningsavtal
o Svårt att utvärdera i nuläget men en fråga om detta har nu lagts till i klubbens valpkullsenkät.



inte låta sin hanhund lämna mer än 4 kullar per år (registreringsdatum gäller) samt inte låta sin hanhund
bli överutnyttjad under dess livstid, d.v.s. hanhunden ska inte vara far till fler valpar än vad som motsvaras
av 25 % av genomsnittet av antalet registreringar under de tre senaste åren. Beräknat på åren 2007 – 2009
är detta ca 34 valpar.
o I det stora hela följs detta. Vid nästa revidering av RAS kommer frågan om att utöka spannet till
fem år (SKK rekommendation) att tas upp samt att ta bort sista meningen.



utvärdera hanhundens avkommor så långt som möjligt
o Klubben har tagit fram ett formulär för utvärdering av kullar. Detta finns att hämta på klubbens
hemsida och ska även skickas ut till uppfödarna när kullar har blivit registrerade. Formuläret
rekommenderas att fyllas i av tikägaren som skickar en kopia till klubben och till hanhundsägaren
som med utgångspunkt från detta kan göra sin egen utvärdering.

GENETISK VARIATION
Historia:
Uppdateras vid nästa revidering av RAS.
Nutid:
Uppdateras vid nästa revidering av RAS.
Mål:
En hanhund bör inte ha fler valpar efter sig än vad som motsvaras av ca 25 % av genomsnittet av antalet
registreringar under de tre senaste åren, och detta under hela sin livstid. Undvika att para närmare än
kusinparning (inavelsgrad 6,25 %). Sträva efter att i genomsnitt hålla sig under 2,25 % i inavelsgrad. En god
kontakt mellan uppfödarna är mycket viktig och det är önskvärt att de utvärderar sina kullar och att viktig
information lämnas till avelsrådet.
Se AVELSPOLICY ovan.

HÄLSA
Historia:
Uppdateras vid nästa revidering av RAS.
Nutid:
Uppdateras vid nästa revidering av RAS.
Mål:
Vid uppfödarkonferensen år 2009 kom vi fram till att rekommendera uppfödarna att fortsätta ögonlysa sina
avelsdjur. Utvärdering sker årligen och resultatet ska ligga till grund för eventuella åtgärder. Vi önskar också att
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uppfödarna uppmuntrar sina valpköpare att ögonlysa sina hundar i vuxen ålder (över två års ålder). Klubben
kommer att söka bidrag från Svenska Kennelklubbens forskningsfonder för utredning av rasens hjärtstatus.
Förekomsten av ärftlig katarakt har varit stabilt låg de senaste åren. P.g.a. att skilda uppfattningar, angående
behovet av ögonlysning, har rått inom rasen anlitades 2013 SKK:s veterinärmedicinska expert på området för
att en förankrad rekommendation skulle kunna ges. Se vidare AVELSPOLICY ovan.
Forskningsbidrag från SKK har nyttjats för att utreda rasens hjärtstatus. Forskningen är avslutad och resultatet
har skickats in till SKK. Resultatet har även redovisats vid avelskonferensen 2013. Diskussioner om framtida
rekommendationer pågår nu med SKK Avelskommitté och SKK veterinärmedicinska expert. Under tiden
fortsätter klubben att erbjuda gratis ultraljudning till dess målet om 100 undersökta hundar är uppfyllt (i
nuläget 88 st) för att komplettera inrapporterat resultat. Utöver detta pågår gratis uppföljning av de hundar
som fått diagnos.

MENTALITET
Historia:
Uppdateras vid nästa revidering av RAS.
Nutid:
Uppdateras vid nästa revidering av RAS.
Mål:
För att behålla det som står i rasstandarden måste man ha i åtanke att de genetiska förutsättningarna är viktiga
för hunden. Miljön d v s de levnadsförutsättningar valpen ges under sin uppväxt och livstid avgör sedan hur väl
hundens mentalitet tillvaratas. Uppfödaren har här ett stort ansvar att informera valpköparen om den
rastypiska mentaliteten och uppmuntra till mentalbeskrivning. Uppföljning av resultaten från
mentalbeskrivningar ska ske årligen.
Uppföljning MH/BPH visar ingen förändring mot tidigare resultat som väl stämmer med rasens standard.

EXTERIÖR
Historia:
Uppdateras vid nästa revidering av RAS.
Nutid:
Uppdateras vid nästa revidering av RAS.
Mål:
Vi ska eftersträva att få hundar som är korrekt balanserade mellan höjd och längd. Vi skall också
eftersträva att få fulltandade hundar med korrekta bett.
Vi ska fortsätta att mäta höjden på våra hundar vart 5:e år och vara vaksamma så att inte storleken
drar iväg över de 25-26 cm i mankhöjd som rasstandarden anger. Nästa mätning blir år 2012.
Klubben har för avsikt att årligen i Norfolk Nytt nr 2 skicka ut en blankett om tandstatus som
uppfödarna kan ge till valpköparna när hunden är ett år. Tanken är att om valpköparen känner sig
osäker kan han/hon ta med blanketten till veterinären vid valpens 1-års spruta och få hjälp att fylla i
uppgifterna korrekt. Materialet skickas till avelsrådet för sammanställning. Blanketten ska även finnas
på klubbens hemsida.
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Det får inte glömmas bort att variationen måste bibehållas för att rasen ska kunna utvecklas i positiv
riktning. Våra utställningsdomare har ett stort ansvar för att rasen behåller sin exteriöra korrekthet.
Bettstatusen är förhållandevis god på de svenska hundarna. Blanketter för bettstatus inkommer men inte i den
omfattning som önskas. På blanketten står det att "bettkunnig" person ska fylla i blanketten. Denna
formulering kommer att skrivas in i RAS vid nästa revidering.
Mätning av storlek har genomförts under 2012. Resultatet av denna visar ingen skillnad mot mätningen 2007
(medelvärde hanar = 26,15 cm och tikar = 24,73 cm). Noteras kan att den engelska rasstandarden har infört 25
cm (10 tum) som idealmått för rasen. Den svenska standarden föreskriver 25 – 26 cm då 10 tum motsvarar 25,4
cm. Hur detta ska hanteras i framtiden är en öppen fråga.

Ytterligare inför revideringen 2015:
Pälskvalitet ”Fluffy” ska tas med i RAS.
Rasens status vad gäller hjärtfel.
Strukturen på dokumentet ska ändras till att bättre följa den mall som finns.

