Svenska Älghundklubbens och Hälleforshundklubbens
avelsrekommendationer för Hälleforshund.
Hälleforshunden har öppen stambok. Viktigt att ta kontakt med
rasklubbens avelsråd i god tid innan parning. För att få parningen
godkänd som rekommenderad eller anvisad skall parningen vara
godkänd av avelsrådet.
Till avel används endast mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört
fullgoda hundar.
Rekommenderad parning Båda avelsdjuren skall vara
jaktprovsmeriterade på löshundprov på älg.
Anvisad parning Det ena föräldradjuret skall vara meriterad på jaktprov,
med jaktprov avses löshundprov på älg. Det andra föräldradjuret skall
lägst ha en kvalitetsbedömning efter sin exteriör och mentalitet i
jämförelse med rasstandardens krav.
Användning avelsdjur Ingen hund får användas till mer än 3 kullar.
Undantag kan ges för genetiskt viktiga hundar.
Inavelskoefficient Max 2,5 3,0 beräknat på 5 generationer.
Höftledsdysplasi Höftledsröntga innan parning, avelsdjur med okänd
höftledsstatus får hela kullen registreringsförbud enl. SKKs regler.
Använd endast hundar med höftledsstatus A och B. Gör inte om en
kombination som har gett HD C eller sämre.
www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/registreringsregler_r42.pdf

Armbågsledsdysplasi ED Svenskregistrerade avelsdjur födda efter
20090101 skall innan parning vara ED-röntgade med resultat ED=0
Ögonlysning Avelsdjur skall ögonlysas. Undersökningsresultatet får inte
vara äldre än 12 månader vid parning. Hunden skall vara utan
anmärkning vid undersökningen eller anmärkning konstaterats ej ärftlig.

Glaukom, Grön starr Sjuk hund, dess föräldrar och helsyskon utesluts
från avel. Avkomma till sjuk hund utesluts från avel.
Progressiv Retinal Atrofi, PRA Sjuk hund, dess föräldrar och
helsyskon utesluts ur avel, liksom avkomma till sjuk hund.
Katarakt Hund med kataraktanmärkning används ej i avel.
Epilepsi Sjuk hund används inte i avel. Vänta med avelsdebuten, hos
syskon till sjuk hund, tills de är 3½-4 år. Avelsdjur som har gett fall av
misstänkt epilepsi kan möjligtvis användas med största försiktighet i
någon annan kombination. Skulle något mer fall uppstå måste hunden
omedelbart tas ur avel. Använd enskilt avelsdjur med begränsning.
Fortsätt att kartlägga förekomsten av krampanfall.
Renal dysplasi Tidigare Progressiv Nefropati, PNP, ärftlig njursvikt. Sjuk
hund, dess föräldrar och avkomma utesluts ur avel.
Diabetes Mellitus, sockersjuka Använd inte sjuk hund i avel.
Patellaluxation Använd inte defekt hund i avel. Gör inte om en
kombination som har gett patellaluxation.
Ytterligare information om sjukdomar och defekter finns under Avel,
Hälsa i RAS.
OBS! Gör alltid en sjukdomsanmälan och skicka in till SÄK!
Blankett finns på hemsidan och i Älghunden. Gäller alla
sjukdomstillstånd på nu levande men även döda hundar. OBS!
Hundägare, uppfödare eller hanhundsägaren till aktuell hund kan fylla i
och skriva under anmälan.

