Svenska Vorstehklubben, Årssammanställning 2006-01-01 – 2006-12-31
Verksamhet
Avelskommittén har under året hållit 3 möten varav ett telefonmöte. Avelskommittén har arrangerat en
uppfödarträff i samband med Riksutställningen.
Utöver avelsrådens sedvanliga kontakter med medlemmar, uppfödare och avelsråd i de nordiska
länderna kan nämnas att avelsrådet för korthårig vorsteh under året har varit närvarande vid bl a
Tysklands största jaktprov för korrthårig vorsteh, Kleemann-Prüfung, och att avelsrådet för
münsterländer har deltagit i bildandet av Verband Kleine Münsterländer-International i Fulda,
Tyskland.
I. Grundläggande statistik - allmänt (fjolårets värden inom parentes)
Prov, provstarter
Under år 2006 genomfördes totalt 2517 (2455) starter, varav vid särskilda prov 898 (872). Antalet
fältprov var totalt 111 (118), varav delade särskilda prov 55 (58), och delade ordinarie prov 56 (60). Av
fältproven genomfördes på fjäll 508 (423), på fält 681 (641) och i skog 173 (203) starter.
Under året genomfördes totalt 1015 (1035) starter på eftersöksprov, varav särskilda prov 592 (545), och
ordinarie prov 423 (490). Antalet eftersöksprov var totalt 116 (121), varav särskilda prov 95 (101) och
ordinarie prov 21 (20).
Det har genomförts totalt 4 (4) ordinarie odelade prov med 124 (142) starter. Inga särskilda odelade
prov genomfördes.
Endast 1 (1) fullbruksprov har genomförts, med totalt 6 (6) deltagande hundar, varav 0 (1) av hundras
som inte administreras av SVK..
Under året genomfördes totalt 206 (200) starter på viltspårprov, varav 128 (98) med hundras som inte
administreras av SVK.
Tabell I. Betyg och pris under år 2006, fördelat på olika raser.
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3
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1
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0
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352/46
0
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17/45

1. pris
(n/%)
0
12/9
152/20
0
92/17
4/11

För ungersk vizsla korthårig är samtliga pris tagna på fält, 3 av 1:a prisen av samma hund.
Provtider, fågelkontakter mm
Den genomsnittliga provtiden vid ordinarie prov var 59 (63) minuter och vid särskilda prov 67 (64)
minuter. Provtid har inte noterats för 12 hundar vid ordinarie prov och för 3 vid särskilda prov.
Vid ordinarie prov stod en hund för i genomsnitt 1,0 (0,9) fåglar per provtillfälle, och stötte i
genomsnitt 0,6 (0,7) fåglar. Motsvarande siffror var vid särskilda prov 1,3 (1,5) stånd och 0,6 (0,7)
stötar. Motsvarande siffror för stånd var vid fältprov 1,2 (1,3), fjällprov 0,7 (0,8), skogsprov 1,2 (1,2),
och för stötar vid fältprov 0,7 (0,8), fjällprov 0,5 (0,6) respektive skogsprov 0,2 (0,4).
Mentalbeskrivningar
Under året har totalt 58 (36) hundar mentalbeskrivits, varav grosser münsterländer 0 (2), kleiner
münsterländer 4 (9), korthårig vorsteh 19 (10), långhårig vorsteh 0 (0), strävhårig vorsteh 35 (13) och
ungersk vizsla korthårig 0 (2).
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Utställningar
Under året har 16 officiella utställningar arrangerats med sammanlagt 640 (743) utställda hundar.
Den största utställningen hölls i Ånnaboda 2006-05-28 med 149 utställda hundar.
II.A. Grundläggande statistik – grosser münsterländer
Registreringar (fjolårets värden inom parentes)
Under år 2006 registrerades 1 (1) svenskfödd kull, med totalt 10 (7) valpar, dvs. i genomsnitt 10 (7)
valpar per kull. Av dessa parningar var 0 (1) avelsgodkända, dvs. föräldradjuren till dessa kullar
uppfyllde inte gällande minimikrav.
Jaktprov och egenskapsbedömningar
Av 3 (1) starter på fält ledde 0 (0) till pris.
Egenskapsvärden för grosser münsterländer
Inga genomsnittsvärden anges då endast en hund startat på prov under året.
Målsättning enligt RAS: Det eftersträvas att betydligt fler individer prövas på jaktprov och
viltspårprov för att möjliggöra ett säkrare avelsurval. Rasens jaktliga egenskaper bör kontinuerligt
förbättras och den genomsnittliga nivån bör höjas för egenskaperna fart, vidd, reviering, följsamhet och
vattenpassion. Önskvärt är att vid import välja framför allt ur jaktmeriterade populationer, men
eftersom rasen har alltför för få jaktprovsstarter är det svårt att bedöma utvecklingen.
Mentalbeskrivning
Under året har av rasen grosser münsterländer 0 (2) hundar mentalbeskrivits, och totalt har 2 st hundar
beskrivits.
Målsättning enligt RAS: I nästkommande enkätundersökning (år 2007) eftersträvas att andelen av
samtliga problembeteenden har minskat.
Ingen uppföljning planeras dock före nästa enkätundersökning.
Hanhundsanvändning
Till de 1 (1) kullen under år 2006 (2005) var 1 (1) olika hanhundar fäder. Till årets (fjolårets) kull
användes 1 (1) tyskfödd hane.
För att inte riskera att otillbörligt försnäva den genetiska avelsbasen rekommenderar SKK att en enskild
hanhund inte bör vara far till fler än ca 5 % av de valpar som registreras under en 5-årsperiod (”en
generation”). För rasen grosser münsterländer innebär detta att år 2006 bör en hanhund inte bli far till
fler än ca 3 valpar i Sverige.
Då rasen registrerar så få valpar/år har i princip alla hanar som använts i avel passerat denna gräns
varför det inte är meningsfullt att presentera dessa hanar särskilt. Varje enskild parning måste i en så
liten population alltid noga övervägas.
Inavelsläget
För grosser münsterländer var inavelsökningen totalt 0 % i hela rasen räknat på 5 generationer.
Således* gäller för grosser münsterländer att rasen tack vare sina uppfödares ständiga utlandsparningar
ligger långt under de maxvärden genetiker rekommenderar. Rasen har varit och kommer under
överskådlig framtid att vara helt beroende av importer och utlandsparningar för att vidga avelsbasen.
*Den maximala inavelsökningen en ras bör tillåtas ha är 2,5 %, medan 1 % anses representera en tillräckligt låg
inavelsökning för att inte långsiktigt äventyra den genetiska hälsan hos rasen, med en mycket liten risk för tillkommande
genetiska skador.
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