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Redogörelse för arbetet med avelsfrågor 2014
Valpenkät Avelskommittén kan inte heller i år göra en sammanställning av de svar som
(skulle ha) redovisas för de kullar som är födda from 2013-01-01 och framåt. Det är så få
uppfödare som fyllt i valpenkäten att det är meningslöst att göra någon som helst
inventering av tänkbara valpnings- valp- och uppfödningsproblem i rasen. Vi vet alltså inte
om det går åt rätt håll med de, för vår ras, största problemen. Grunden för inventeringen av
födda kullar är att söka komma till rätta med de reproduktionsproblem som affenpinscher
har. Valpenkäten finns på hemsidan.
KLUBBENS UPPFÖDARLISTA OCH VALPHÄNVISNING
Krav och rekommendationer för att finnas med på klubbens listor är beslutade och började
gälla 2013-07-01. Att fylla i valpenkäter gäller för parningar gjorda efter 2012-12-31.
Valpenkäten finns på klubbens hemsida och kan även skickas med ordinarie post.
OBS! För att finnas med på rasklubbens uppfödarlista måste uppfödaren fylla i en valpenkät
för varje valpkull född from 2013-01-01.
Fr.o.m. januari 2015 kostar det 100 kronor om året för att vara med på klubbens
uppfödarlista.
REGISTRERINGAR
Kullar
Antal vlp/kull
Inavelsgrad/snitt
2014
15
3,9 (2013-3,5)
2012
2013
Inavelsgrad:
2,1
0,7
Antal registreringar 2014
54 valpar + 4 importer. 15 tikar 15 hanar har använts under året.
29 tikvalpar + 3 importerad tikar
25 hanvalpar + 1 importerade hane
Ingen tik parad före 18 månaders ålder. Ingen tik över 7 år parades.

2014
1,5 %

AVKOMMA 16 valpar = 25 % av en årskull valpar räknat på de fem senast föregående åren,
vilket är det av SKK, rekommenderad högsta antal avkomma en enskild individ bör ha.
HÄLSA:
Patellaundersökning (knäleder)
6 affenpinscher har under 2014 undersökts.
Samtliga var utan anmärkning (u.a.)
Höftledsundersökning
2 affenpinscher har undersökts med resultat en hund med A och en med B, vilket är helt
godkänt.
Mentalitet
9 affenpinscher har under 2014 genomfört Beteende- och personlighetsbeskrivning hund
(BPH). En variant av Mentalbeskrivningen anpassad till samtliga raser.
BPH ingår dock inte i rasprofilen ovan.
Under året som gått har SSPKs Bodo Bäckmo (SSPK) gjort en *rasprofil på vår lilla ras med
ledning av de tidigare** MH-beskrivna affenpinscher.
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* När 40 individer i en ras har genomgått en Mentalbeskrivning Hund (MH) så kan ett
diagram över rasens egenskaper göras. En så kallad rasprofil där egenskaper som nyfikenhet,
leklust rädsla och tillgänglighet värderats.
** Mentalbeskrivning Hund (främst brukshundsraser)

