Sammanfattning år 2021, RAS uppföljning
Avelskommittén har haft mailkontakt med uppfödaren, 28/11–2021 uppfödarmöte
och 6/2-2022 uppfödarmöte med Anna-Karin Bergh från SvTek. Avelskommittén har
haft flera möten och många mailkontakter.

1. Registreringar
År 2021: 69, varav 3 importer
RAS: 100 registreringar /år

2. Inavelstrend
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Aussieklubben har inte eget avelsprogram, som ger säker inavelsprocent. Vår
inavelsprocent är väldigt låg enligt SKK avelsdata. Den punkten är ändrat: att
bevara låg inavelsgrad. (Inavelsgrad är verkligenheten något högre)

RAS: bevara låg inavelsgrad <1%

3. Hanhundskastration:
Enkät gjordes 2021, kastrationer som gjordes 2015–2021. 47 svarade (två tikägare
hade svarat). Orsaken till kastration är i nästan hälften (41%) av fallen beteendet.
Störst är aggression mot andra hundar, framför allt hanhundar, stress av löptikar och
problem i samband med detta, överaktivitet i vissa situationer.
RAS: antalet kastrerade hanar måste minska, med tanke på avelsbasen.

4. BPH
-13 BPH gjorda under 2021, alla har genomförts. Tidigare har tre hundar avbrutits av
testledaren p.g.a rädsla.
-Klubben har ordnat två BPH under 2021 med ekonomiskt stöd till medlemmar.
-En föreläsning om BPH måste anordnas under 2022. Klubben ordnar två BPH under
2022. BPH är likvärdig som MH.
-BPH/MH är bra instrument för att bedöma mentaliteten till exempel vid många
hanhundar har kastrerats.
RAS: Målet är att ytterligare ca 50 hundar genomför BPH under de kommande
fem åren. Att sträva efter att uppfödaren ska få mer kunskaper om BPH och
dess betydelse. Strategier bla: klubben ser med fördel att avelsdjur genomfört
BPH.
.
5. Avelshanar
Hanar använda i avel: 5 år 2016-2020 5% är 22 valpar
Två hanar (nära släktingar) har mer än 5 % valpar 2016–2020

Hanar använda i avel: 5 år 2017-2021 5% är 20 valpar
Två hanar (son och far) har mer än 5 % valpar 2017–2021

RAS: Rekommenderat maxantal valpar är 22 st = 5% valpar per individ under
hundens livstid i 5 generationer
Utställningsresultat är ändrat till ett resultat, mist ett VG (utställning eller
exteriörbedömning) för att få lättare meritering tex sk hemmahundar och på det sättet
ökar man avelsbasen.
Hanhundslistan påbörjats januari 2021. Avelspolicy och avelsrekommendationer har
uppdaterats. Rekommendationer har införts för hanhundslistan.
Först fyra kullar / hane, ändring till fem kullar /hane enligt uppfödarnas önskemål.
Rekommendation var exempelvis att ta kullar vid två års åldern, vänta några år och
utvärdering, sen användning på nytt på äldre dagarna, helt normalt sätt på många
raser. Den rekommendationen att vänta några år och utvärdera är tagits bort enligt
uppfödarnas önskemål.

Avelskommittén rekommenderar att hundar sätts i avel tidigast vid två års ålder då de
är färdigutvecklade både mentalt och fysiskt och kan vara bedömda både fysiskt och
mentalt. Det är många unga hanar som har fått för mycket kullar. Några uppfödare
tycker att hanarna kan gå i avel direkt när dom är ögonlyst och patella undersökt dvs
runt ett år när man gör officiella undersökningar. Åldersgränsens rekommendation
ändrades 2 år både hanar och tikar.

6. Ögonlysningar
Diagnos, ua . Antal Ögonlysningar: 37
3 st undersökt ca 7 års åldern
3 st undersökt ca 6 års åldern
4 st undersökt ca 5 års åldern
4 st undersökt ca 4 års åldern
3 st undersökt ca 3 års åldern
9 st undersökt ca 2 års åldern
11 st undersökt ca 1 års åldern.
Medelåldern vid ögonlysningar år 2021: ca 3 år (ej räknat enl månader, som gjordes
till senaste RAS)
Fem års ålder och äldre gjorda ögonlysningar 10 st vilket är 27 %.
RAS: Katarakt visar sig ofta senare och ny undersökning bör göras i 5–6årsåldern. Detta bör uppfödaren meddela med hänsyn till fortsatt avel

7. Patella undersökningar:
Diagnos
patella, ua
patella, medialt grad 1
patella, medialt grad 2

Antal
18
6
1

Totalt patella status undersökningar: 25
28% patella luxation !!!!
Vi kan inte ta bort hundar med patella grad 1 för vi har liten avelsbas. Uppfödaren
borde uppmana sina valpköpare till patella-och ögonundersökningar, undersökningar
är mest gjorda för uppfödarnas avelsdjur.
RAS: andelen hundar med patellaluxation skall fortsätta att minska

8. Storlek:
Resultat av mätning vid Aussiespecialen 2021

Hanar 8 stycken
Höjd cm
Antal hundar
26
1
28
2
30
5

Tikar 11 stycken
Höjd cm
Antal hundar
25
1
27
3
28
5
29
2

Den genomsnittliga mankhöjden på hanar var 29 cm
och på tikar 27,6 cm. Det togs ingen vikt, svårt med ordentligt våg.
Storleken minskat lite, dock finns kvar att jobba med. Senaste mätning på RAS 2017:
hanar 30 cm, tikar 28,4 cm.
RAS: rasklubben kontinuerligt ska företa mätning gällande mankhöjd samt vikt
på samtliga deltagande hundar i samband med rasspecialerna.

Att göra under 2022:

Information Sjukdomar
Börja samla hälsoinformation från uppfödare, hanhundsägare och hundens ägare
och sätta på hemsidan tillgänglig till alla uppfödare, arbete ej påbörjats än.

Hälsoenkät
Senaste hälsoenkät gjort 2018, dags att göra igen!
Uppfödarmöte 2022
Ordna uppfödarmöte och kalla in alla medlemmar som är intresserad av avelsfrågor
tex hanhundsägare.

BPH föreläsning 2022

Klubben ordnar två BPH tillfällen under 2022

Klubben ordnar rasspecialen 2022

