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Valpenkät
Avelsgruppen kan inte heller i år göra en sammanställning av de svar som (skulle ha) redovisats för
de kullar som är födda från 2015-01-01 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. Fem stycken enkäter är inlämnade för valpar
registrerade 2015 vilka omfattar 17 valpar av 59 i SKK registrerade.
En ny uppdaterad valpenkät finns på klubbens hemsida.
Klubbens uppfödarlista och valphänvisning
Krav och rekommendationer för att finnas med på klubbens listor är beslutande 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 få finnas med på klubbens
uppfödarlista måste uppfödaren fylla i en valpenkät för varje valpkull född from 2013-01-01.
Fr.o.m. januari 2015 kostar det 100 kronor/år för att vara med på klubbens uppfödarlista.
Registreringar

Kullar

2015

16

Antal
valpar
59

Antal
valpar/kull
3,7

Inavelsgrad/snitt
1,4 %

35 tikvalpar + 4 importerade tikar
24 hanvalpar + 3 importerade hanar
Ingen tik parad före 18 månaders ålder och ingen tik parad efter 7 års ålder.
Högsta antalet avkomma en individ har under 2015 är 20 st. SKK rekommenderar att högsta

antal avkomma en enskild individ bör ha är 16 st. = 25 % av en årskull räknat på de sex
senaste föregående år.
Hälsa
Patellaundersökning (knäleder)
18 st. undersökta vilka alla var u.a. (utan anmärkning)
Höftledsundersökning
0 st.
Mentalitet
BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund) 0 st.
MH (mentalbeskrivning) 2 st.

