SPKs uppföljning av RAS under 2018
De gällande Rasspecifika Avelsstrategierna (RAS) är fastställda under 2016. Revidering sker
under 2021. Nedan ges en uppföljning av arbetet med de mål och strategier som finns för de
olika huvudområdena i RAS.

EXTERIÖR
Mål
Aveln ska sträva efter att bibehålla en normalbyggd hund utan överdrifter. Pudel ska vara en
hund som passar till många aktiviteter. En aktiv hund som klarar påfrestning och lever ett
långt liv utan besvär.
Strategi
 SPK, både centralt, ute i avdelningarna och på sektions-ombudsnivå, arrangerar
anatomikurser/föreläsningar. Särskilt skicka inbjudan till nya kennelnamnsinnehavare.
 Fortsätta att skicka ut SPKs information om pudel till nya pudeldomare och domare som
ansökt om vidareutbildning på pudel.
Uppföljning: Information skickas till såväl nya kennelnamnsinnehavare som nya och
blivande domare.
PUDELNS FÄRGER
Mål
Att det även fortsättningsvis ska finnas ett intresse för avel av pudlar i alla de fem godkända
färgerna.
Att inte någon av färgerna blir så renodlade färgmässigt att de blir ”en ras i rasen”.
Strategi
 Ha särskilda temanummer för de olika färgerna i PudelNytt.
 Fortsätta med SAR-BIS på klubbens specialutställningar och ha en särskild lista på de
vinstrikaste SAR-pudlarna i de fyra storlekarna.
 Informera och sprida kunskap om färggenetik för att hjälpa uppfödare av de mindre
färgvarianterna att öka genpoolen.
Uppföljning: Under 2018 har PudelNytt haft tema SAR. SAR-BIS delas ut och en årets-lista
för SAR-pudlar finns även 2018.
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MENTALITET
Mål
Att bibehålla rasens karaktär och temperament som gör pudeln till en socialt väl fungerande
hund med stort användningsområde.
BPH-beskriva fler pudlar för att få en bild av deras mentalitet.
Att 200 pudlar BPH-beskrivs av de två olika storleksgrupperna (mellan-, dvärg-, och
toypudel samt storpudel) fram till år 2020, för att SKK ska kunna sammanställa en så kallad
”200 analys” som innebär en rasspecifik och mer detaljerad sammanställning.
Att senast år 2025 komma upp till 500 BPH-beskrivna pudlar av de två olika
storleksgrupperna (mellan-, dvärg-, och toypudel samt storpudel) då SKK med hjälp av SLU
kommer att göra en arvbarhetsanalys.
Strategi
 Uppmuntra utbildning av uppfödare och hundägare, både i egen och SKKs regi.
 Med hjälp av SKKs satsning på mentalitet, publicera artiklar och information på
hemsidan och i Pudelnytt.
 Försöka samordna BPH beskrivningstillfällen.
 SPK hyr in sig på BPH banor och på så sätt hjälper till att få fler pudlar beskrivna.
Uppföljning: Information om BPH har publicerats på hemsidan och i PudelNytt. Glädjande
nog har man även inom avdelningarna uppmuntrat på olika sätt till att genomföra BPH. För
de små storlekarna har vi nu nått upp till 200 beskrivna hundar och ser därmed fram emot att
få en ”200-analys”.
HÄLSA
Mål
Att, för rasens bästa, uppfödare och hundägare är ärliga och öppna vad gäller sjukdomar och
defekter hos sina hundar samt rapporterar in dessa till Pudelklubben.
Det är önskvärt att alla tänder finns hos samtliga storlekar, hörntänderna skall ej vara
felställda.
Att anlagen för någon form av PRA eller andra ögonsjukdomar håller sig på en nuvarande låg
nivå.
Minska andelen hundar med patellaluxation.
Höja andelen HD-röntgade storpudlar till 50 %.
Höja andelen HD-röntgade mellanpudlar till minst 25%.
Sänka andelen storpudlar med HD till under 12% till år 2025.
Sänka andelen mellanpudlar med HD till 20% till år 2025.
Öka den tillgängliga genpoolen.
Inte rutinmässigt kastrera sin hund, tik som hane.

Sammanstallning av RAS 2018
Svenska Pudelklubben

2

Strategi
 Pudelklubben kommer fortlöpande att informera om rasens hälsa, nya forskningsrön
m.m.
 Fortsätta lagra information om hälsoproblem som pudelägare och uppfödare
rapporterar in.
 Utvidga utbildningsinsatserna i hela organisationen av nya och gamla uppfödare och
pudelägare.
 Nya kennelnamnsinnehavare kontaktas av klubben med information om
hälsoprogram, standard, utbildningsmöjligheter m.m.
 Planera en ny enkätundersökning om c:a 10 år (år 2025) som uppföljning till de tre
som redan gjorts.
 Fortsätta betala del av analyskostnaderna för SA-tester för hundar som visat sig vara
behäftade med sjukdomen och vars ägare medger publicering av resultatet i PudelNytt
och på SPKs hemsida.
 Genom information på hemsidan, i Pudelnytt och genom utbildningsmöjligheter och
införandet av nya valphänvisningsregler öka antalet patellaundersökta dvärg och
toypudlar.
 Genom information på hemsidan, i Pudelnytt och genom utbildningsmöjligheter och
införandet av nya valphänvisningsregler uppmuntra till ökad HD-röntgen bland
mellan- och storpudlarna.
 Rekommendera att, inom storpudelaveln, bara göra kombinationer som ger ett
preliminärt kullindex för HD som överstiger 100 vid parningstillfället.
Uppföljning: Artiklar om pudelns hälsa samt andra hälsorelaterade artiklar har publicerats i
Pudelnytt och på hemsida. I samband med Pudelfullmäktige redovisades hälsostatus.
SKK har under året infört HD-index för mellanpudel.
Insamling av hälsorelaterad information till klubbens egen databas pågår kontinuerligt.
I avdelningarna anordnas medlemsmöten med uppfödarinriktning, där har SPK-CS
informerat om HD-index i samband med medlemsmöten i södra och norra avdelningen under
2018. Alla avdelningar har erbjudits kostnadsfri utbildning för handledare för
uppfödarutbildning i studiecirkelform och SPK har numera ett flertal egna handledare.
Information om pudeln skickas ut till nya kennelnamnsinnehavare och pudelägare.
HD-index för storpudel har nu funnits under ett par år och det är lämpligt att göra en
uppföljning av hur det använts.
INAVELSGRAD
Mål
Bibehålla den låga inavelsgraden i samtliga storlekar.
Slå vakt om öppna stamböcker inom de mindre storleksvarianterna.
Öka kunskapen bland uppfödarna om vilket utfall olika färgkombinationer kan ge.
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Strategi
 Pudelklubben kommer att fortsätta informera i Pudelnytt och på hemsidan om
hanhundsanvändningen inom de olika storlekarna.
 Fortsätta ha avelsrådgivning till uppfödare som vill ha hjälp att ta fram statistik på
olika hundar och kombinationer.
 Uppmana till eftertänksamhet vid planering av kombinationer som ger en
inavelsprocent överstigande 3 %.
 Informera om färggenetik och den positiva och negativa påverkan på möjliga
avelskombinationer.
Uppföljning: Hanhundsanvändningen redovisas årligen i Pudelnytt. Avelsrådgivning ges till
de uppfödare som önskar få hjälp med frågor, exempelvis statistik över tilltänkta
kombinationer, hälsofrågor samt frågor om genetik.

Valphänvisningsregler
Generellt gäller att av SKK beslutat hälsoprogram och SKKs Grundregler ska följas.
För att få valphänvisning via Svenska Pudelklubben krävs:
Valparnas föräldrar skall vara utställda med minst 1:a pris, alternativt fr.o.m. 2011-01-10
minst Very Good.
För samtliga storlekar gäller att valpar från tik som fyllt 9 år inte hänvisas.
För deltagande på SPKs uppfödarregister, valphänvisning och omplaceringslista m.m.
accepteras endast pudlar med färg godkänd enligt FCIs standard (FCI = Fédération
Cynologique Internationale).
Mellan-, dvärg- och toypudel
Båda föräldrarna av storleken mellan-, dvärg- och toypudel ska ha ett ögonlysningsresultat.
Undersökningen ska vara gjord efter det att hunden uppnått 18 månaders ålder. För hundar
som paras efter 5 års ålder krävs ett ögonlysningsresultat efter 5 års ålder. Hunden får inte vid
någon av dessa ögonlysningar visat sig ha PRA.
Tikar måste ha uppnått en ålder av minst 18 månader före parning.
För dvärg-, och toypudel krävs ett registrerat resultat från patellaundersökning gjord efter 12
månader, för båda föräldrarna före parning, undersökningen ska vara gjord av veterinär med
specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. (OBS! gäller bara dvärg- och toypudel,
även i kombinationer med mellanpudel.)
För mellanpudel krävs ett registrerat resultat för HD-röntgen, gjort efter 12 månaders ålder,
för båda föräldrarna före parning.
I kombinationer med mellanpudel och dvärgpudel krävs att mellanpudeln är HD-röntgad och
att dvärgpudeln är patellaundersökt.

Sammanstallning av RAS 2018
Svenska Pudelklubben

4

Storpudel
Storpudelföräldrarna skall vara HD-röntgade efter 12 månaders ålder, med resultat A eller B.
Tiken skall ha uppnått 24 månaders ålder vid första parningstillfället.
Samtliga undersökningsresultat ska vara gjorda innan hunden används i avel första gången.
För ögonspegling gäller vid tidigast 18 månader och efter 5-års ålder.
Avelsrekommendationer
Mellan-, dvärg- och toypudel
Undersök de tilltänkta avelsdjuren före parning: ögonundersök hos en ögonveterinär (efter 18
månaders ålder) gärna inom ett år före varje parning, undersök för patellaluxation (efter 12
månaders ålder) hos en veterinär med specialistkompetens på hundens och kattens sjukdomar
och höftledsröntga mellanpudlarna (efter 12 månaders ålder).
Om hunden har patellaluxation grad 2 eller sämre, använd den inte i avel. Hundar med grad 1
kan användas i begränsad omfattning, men endast mot hundar som har intyg på att den inte
har patellaluxation. Mellanpudlar som har höftledsdysplasi grad C kan i begränsad
omfattning användas i avel, men endast mot hund som har grad A eller B, d.v.s. är HD-fri.
Storpudel
Höftledsröntga de tilltänkta avelsdjuren före parning, efter 12 månaders ålder. Endast hundar
med grad A eller B skall användas i avel
Rekommendationen är att endast göra kombinationer som ger ett preliminärt kullindex för
HD som vid parningstillfället är större än 100, dvs.(index far + index mor/2 >100)
Alla storlekar
Undersök vilka hälsofrågor som kan vara aktuella i hundens härstamning, försök om möjligt
hitta en partner där samma hälsoproblem inte finns nära i härstamningen. Om någon av
hundarna som skall paras är DNA-testad för något hälsoproblem och bär på anlag för detta,
tänk då på att den andra partnern också måste testas innan parning och sakna detta
sjukdomsanlag.
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