UTVÄRDER RAS WELSHTERRIER 2019

LITE FAKTA OM RASEN 2019
Valpar/kullar Sverige
Under 2019 registrerades 22 welshvalpar i Sverige fördelat på 8 tikarvalpar och 14 hanvalpar från
sammanlagt 7 kullar. En av kullarna är född 2018 men registreade 2019.
Kullarna är uppfödda hos 4 olika kennlar. Inavelsgraden är låg, 2.8%.
Tikar som använts i avel Hanar inom parantes
Hot Riot's Zingo (Chudesny Nikolas) 6
Gorms Åska (High Voltages King of Diamonds) 1
Hot Riot's Witch (Chudesny Nikolas) 3
Gorms Xenia (Upos Ottimo) 5
Gorms Tekla (Toreadors Kickapoo Tatanka) 3
Future Kids Angellight (Hot Riot's Vivaro) 1
Gorms Önska (High Flyer's Wonderboy) 3
Importerad Hund/hundar
Inga importer under året.
Max 5 valpkullar rekommenderas per hanhund under dess livstid. 5 valpkullar är max för en tik
under dess livstid (SKK kan ge dispens i mycket sällsynta fall men då måste det vara något alldeles
extra som eftersöks avelsmässigt)
Hälsa
Ögonundersökning rekommenderas men är valfri. Ögonlysning brukar inte visa några avvikelser
men gonioskopi (för grön starr, glaukom, som finns i rasen och är genetiskt betingat) är den
undersökning som är viktig.
Enstaka glaukomfall har inrapporterats under året. Avelsråden misstänker ett mörkertal då samtliga
hundar har internationell stamtavla och dessa individer finns representerade åtminstone i samtliga
nordiska länder.
Ögonundersökningar enligt nya protokollet 2019
Under året har vi 4 gonioskopiundersökta hundar varav 3 är utan anmärkning (PDL ua), 1 har
anmärkning på öga (PDL 3/4- total flödesstopp). 2 av dessa har även ögonlysts utan anmärkning.
(Sverige har undersökning av pektinatligament PDL. ECVO som är internationellt och
registrerar ”fibrae latae, laminae och occlusio, man tittar på samma sak men det registeras under
olika namn. Sverige kommer att få internationellt ECVO-protokoll för ögon)
Inga andra undersökningar har utförts på rasen enligt Kennelklubbens Avelsdata. Höftledsfel,
knäledsfel, njursjukdomar brukar inte förekomma i rasen genetiskt sett.
Mentalbeskrivning med BPH (beteende och personlighet hund, rekommenderas av SKK för alla
hundar)
6 welshterrier har BPH beskrivits under 2019 varav samtliga med skott med skott. 37 st beskrivna
welshterrier sedan BPH infördes för något år sedan. Mentalbeskrivning med MH har utförts på 39
hundar (uppgifterna räknade från början på 90-talet) Inga MH-beskrivningar har skett under 2019.
Beskrivningen utförs av väl utbildad personal och innehåller bestämda moment som (inte skall

övas in) och skall vara jämförbara, statistiskt utförda på ett identiskt sätt på alla platser i Sverige.
I RAS (Rasspecifika avelsstrategier för welshterrier, reviderad 2019 och godkänd av SKK, ny
revidering från 2024), rekommenderas mentalbeskrivning av welshar för att kunna få en objektiv
och jämförbar bild av welshens mentalitet och en rasprofildiagram. Då blir det också lättare att se
om aggressioner, rädslor, socialitet etc ökar eller minskar i rasen. Denna rekommendation har stått
fast sedan det första RAS skrevs (SKK förespråkar BPH-beskrivning av alla hundar). Alla
rasklubbar måste ha RASdokument för att ha en överblick över rasen i helhet och vara ett
styrdokument för uppfödare, en upplysning för valpspekulanter/ägare. Finns på klubbens hemsida
och på SKK att ta del av.
Jakt
Inga starter
Viltspårsprov
Fyra welshar har startat på viltspårsprov under 2019.
Agility
En welshterrier har tävlat i agility under 2019.
Nosework
1 starter i grenen under 2019 i Sverige.
Kennlar
Inga nya kennlar har tillkommit inom rasen i Sverige
Internationellt
Norge (alla uppgifter hämtade från Dogweb NKK)
Valpkullar
I Norge registrerades 23 valpar under 2019 enligt nedan
Reigab's Laura (Kuntze's Jonny) 4
Vanda Vom Granitfelsen (Ecco's No One Else) 4
Reigab's Freya (Kuntze's Jonny) 3
Reigab's Gaia (Chudesny Nikolas) 4
Reigab's Fleur (Kuntze's Jonny) 2
Kuntze's Jolly (Ak Mil Vista Night Soul) 6

Importerad Hund/hundar
Tiken Preta Porte Empire Keiras'ssignature
Hälsa
Inga undersökta hundar i Norge 2019. Vynnitail's All The Way Anastasia har Ecvo ögonundersökts
13 januari 2020 utan något påvisbart. Exakt vad som undersökts framgår inte.
Finland (alla uppgifter hämtade från FKK avelsdatabas)
I Finland föddes 4 valpar under 2019 enligt nedan
Valpkullar
High Voltages Givenchy (Gorms Krabat) 4

Importerad Hund/hundar
Inga importer under året.
Landet har 5 kennlar som föder upp rasen.
Hälsa
3 welshterrier har gonioskopiundersökts, alla utan anmärkning, inga övriga ögonsjukdomar. 2
undersökta för patella och hjärtljud, allt utan anmärkning. 2 hundar har röntgas för lumbosakral
övergångskota, armbågsled, spondylos och ryggkotans deformitet, allt utan anmärkning. 2
höftledsröntgen en B/B och en C/C.
Mentalitet
1 st Mentaltestad hund MT
Jakt/viltspårsprov
En startande hund i öppen klass, godkänd.
Agility
Finland ligger i framkant när det gäller agilitysporten och har haft 209 starter under 2019.
Rallylydnad 6 starter
Danmark
Landet har 2 kennlar som föder upp rasen.
2 valpkullar har fötts i 2019; 1 kull från privatperson (1) och 1 kull från Ziva-dan’s (4)
3 hundar är importerad; 2 från Sverige och 1 från Canada

Estland (alla uppgifterna från Eslands kennelklubbs avelsdatabas)
Enligt Estlands kennelklubbs sida har 2 kullar fötts under 2019. Sammanlagt 7 valpar registrerade
enligt nedan.
Valpkullar
Ak Mil Vista Rapunsel (Ak Mil Vista Jubilee Jazz) 2
Ak Mil Vista Priceless Rose (Embrujos De Brujas Rubeus Hagrid) 5
Importerad Hund/hundar
Inga importer enligt EKL-data.

Hälsa
Flera av de Estniska hundarna är gonioskopiundersökta men exakta uppgifter är svårt att få fram.

