
RAS utvärdering Irish Glen of Imaal terrier 

Hälsoläget kan vi inte säga har ändrats då det inte gjorts någon ny hälsoenkät sedan 2012. 

Inget nytt har rapporterats internationellt eller i Sverige. 

När det kommer att skickas ut en ny hälsoenkät kan vi i dagsläget inte säga. 

Ögonsjukdomen PRA/CRD3 

hade vi som mål 2012 att inom fem år ska tredjedel av våra svenska hundar vara DNA 

testade. Detta gäller fortfarande och vi hoppas på att nå det målet genom information från 

hemsida, tidning, samt Facebook, med hjälp från uppfödarna, samt att förespråka en 

mycket öppen dialog mellan klubbens förtroendevalda, uppfödare och medlemmar. 

 

POPULATION 

Nulägesbeskrivning av inavelsökning 

                 2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016   

Inavelsgrad 0 %   0 %    0,1 %    2,1 %    2 %    0,8 %    1,8 %    0,6 %    2,2 %    -  

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer. 

 



Uppgifter hämtade från SKKs avelsdata 2016-04-29 

 

 

Djur använda i avel 

            

    1990    1991    1992    1993    1994    1995    1997    1999    2000    2001    2002  

Kullstorlek genomsnitt      5,0     3,3     4,0     4,0     2,0     4,0     6,5     6,0     5,0     3,5     5,0  

Antal kullar      1     3     1     1     1     1     2     2     1     2     1  

            

 
  2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015  

Kullstorlek genomsnitt      3,7     6,0     9,0     8,0     7,0     6,0     2,7     4,0     6,0     3,8     5,0  

Antal kullar      3     1     1     1     3     3     3     1     2     4     2  

            
 

 
 

           
 

           

            

            

            

            

            

            
            
            

            
            
            
            

            

Registreringsstatistik 
 

  Antal reg/år    1991    1992    1993    1994    1995    1997    1998    1999    2000    2001    2003    2004  

Tikar (varav importer)      6     4     3     1     1     4     5     6     5     5     2     7 (1) 

Hanar (varav importer)      5     4     1     1     3     7     2     1     5     2     3     2  

Totalt      11     8     4     2     4     11     7     7     10     7     5     9 (1) 

             

 
  2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015  

 

Tikar (varav importer)      3 (1)    8 (2)    6     5     13 (1)    11 (1)    2 (1)    7 (2)    5     9     7 (1) 
 

Hanar (varav importer)      3     10 (4)    3     3     10 (1)    8     2     6 (2)    9 (2)    6     5 (1) 
 

Totalt      6 (1)    18 (6)    9     8     23 (2)    19 (1)    4 (1)    13 (4)    14 (2)    15     12 (2) 
 

Importer kan visas fr.o.m. 
2004            
 
             

             

             



MÅL är de samma sedan senaste revideringen dvs. 

Att öka antalet registrerade hundar per år. 

Att öka den genetiska variationen och antalet hundar som används i avel.  

Att öka antalet importer för att bredda avelsbasen. 

År 2007 hade vi som mål, att antalet födda valpar skulle på sikt öka och i ett första skede 

stabiliseras till minst 2 kullar per år. Målet uppnådde vi 2009. Och för de nästföljande åren 

fram till 2017 är det uppsatta målet att uppnå 5 kullar per år. Dessutom behövs fler 

importer för att bredda avelsbasen och öka den genetiska variationen. Tyvärr har det målet 

inte lyckats ännu fram till dagsdatum, detta beroende på att det i dagsläget är endast två 

aktiva uppfödare. 

METOD 

Att aktivt verka för att öka intresset för rasen och bistå med kunskap, information och 

särskilt uppmuntra de med intresse för uppfödning av Irish Glen of Imaal Terrier. 

EXTERIÖR/FUNKTION   

Där är det fortfarande viktigt att vi bevarar den urspungliga arbetande typen, både fysiskt, 

mentalt och exteriört samt att få ner storlek och vikt i enlighet med vad rasstandarden 

föreskriver. 

Där har vi förhoppningen att nå ut genom domarkonferensen 2017 via vårt nya 

raskompendium som vi arbetar med att förnya. 

Vi vill även uppmärksamma uppfödarna på vad rasstandarden föreskriver om funktion och 

storlek så att detta noga beaktas i avelsarbetet. 

SAIGIT skall arbeta för att bibehålla glennens arbetsförmåga genom att uppmuntra 

uppfödare och glenägare att hålla dess jakt- och arbetsegenskaper vid liv, men på andra 

alternativa sätt, t.ex. viltspår, grytträning, agility, lydnad m.m. 

MENTALITET/KARAKTÄR 

Vi vill fortfarande bevara rasens goda, stabila mentalitet och temperament. Detta genom 

att prioritera avel med rastypiskt temperament, informera uppfödare om vikten av detta 

samt att de i sin tur informerar sina valpköpare om mentalitet. 



Vi ser även att fler Glenägare utför BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning) med 

sina Glennar, vi pushar för detta vid träffar. Vi planerar även att kunna erbjuda BPH i 

samband med någon klubbträff inom en snar framtid. 

2016-05-04/ SAIGIT 


