
Referat från SKKs grundutbildning för avelsfunktionärer, 12-13 oktober 
2013-11-03 
Från SLK deltog Maria Risberg (AK Flh) samt jag, Catharina Ellerström (AK Slh). Vi var totalt 30 
deltagare i kursen som hölls under ledning av Sofia Malm och Karin Drotz. 
Lördagen inleddes med en föreläsning om Svensk hundavel; målinriktad, långsiktig och hållbar. Vad 
önskar SKK av sina avelsfunktionärer? Det är ju ganska mycket som man efterfrågar och därför är det 
bra att man funderar på HUR man sätter ihop sina AK och försöker få in folk som är bra på olika 
saker. Korfattad genomgång av regler och förordningar, både nationellt och internationellt inte minst 
från FCI & Jordbruksverket. 
Passet före och efter lunch spenderades på grundläggande genetik, gener och nedärvning samt 
genetisk variation. I stora delar så följde Sofia Malm innehåller i nya avelsboken ”Hundavel i teori & 
praktik” men föreläsningen började med en trevlig inledning om hundens ursprung  och 
domesticering.  Man avslutade med en viktig del, nämligen hur ny teknik, som t ex DNA tester har 
kommit in i hundägarens vardag – och vilka fördelar&nackdelar som det kan innebära. Vi har ju själva 
inte minst en gedigen erfarenhet från prcd-PRA där DNA testet har säkerställt att inga sjuka valpar 
föds. Å andra sidan kan man i dag med lätthet testa sin hund för diverse mutationer med autosomal 
recessiv nedärvning men med det kommer också ett ansvar (man måste para mot fritestad hund om 
en hund är bärare – detta oavsett om det finns ett hälsoprogram eller ej) men också en vetenskaplig 
tolkning som inte alltid är lätt. Vikten av att använda validerade lab&testmetoder framhöls, likväl 
bara testa när det är befogat. 
Jag går inte in på genetiken här utan hänvisar till bilagor och bok, men om det är någon som har 
frågor runt genetik och genetiska tester så får ni gärna kontakta mig direkt. Jag är hyggligt väl insatt i 
det . 
Sista delen av lördagen fokuserades på RAS.  SKK  har höjt ribban och kräver numera ett omfattande 
dokument från klubbarna . För att underlätta för rasklubbarnas arbete med att revidera RAS så har 
man därför tagit fram en lathund för detta (finns att ladda ner, se ndan) .  
Måste säga att det kändes som ett kanonverktyg. En årlig genomgång/beskrivning av 
avelssituationen underlättar också nästkommande revidering av RAS. 
 
Söndagen inleddes med en föreläsning som jag verkligen sett fram emot:  
Avel i små populationer. Släktskap och inavel.  Tyvärr kan man, trots en numerärt stor ras, hamna i en 
situation där väldigt få djur används i avel, detta pga. vilka djur som tillåts gå i avel, geografiska 
barriärer, användarbarriärer (utställning vs arbetande hundar) men även, färger, storlek och 
pälslängd. Det inte svårt att se hur SKK tänker och temadag är ju redan inplanerad. Naturligtvis så var 
även inavelsdepression och t.ex. kullstorlek uppe på tapeten. Hur kan man göra för att minska 
inavel? Fler avelsdjur inte minst fler hanar i avel, maxgräns för avkommor, undvik nära 
släktskapsparningar, import av obesläktade djur, inkorsningar. 
Sista delen av kursen fokuserades på AK funktionärernas funktion och vardag. Etiska regler, - inte 
minst att man uttalar sig i klubbens namn.  
Hälsoprogram & avelsrekommendationer. Hur hanterar man de tvåbenta, dvs uppfödare/hundägare 
– te x när det går rykten om olika sjukdomar (se bilaga från avslutande grupparbete). Föreningsteknik 
– inte minst vikten av att CS och AK står i nära kontakt med varandra då besluten tas i CS.  
Tyvärr så är boken ”Föreningsteknik” från SKK helt slut och ny upplaga ska komma ut. Den vore nog 
bra att bläddra igenom… 
 
Jag tyckte själv att det var en mycket givande helg – det var god stämning och högt i tak. Folk bjöd på 
sina erfarenheter och det var lärorikt att lyssna till de frågor & svar som dök upp under de här två 
dagarna – det var nog min stora behållning. 
 
Nedan  är länken till alla dokument som ni kan ladda ner. Vi får använda dem i egna presentationer. 



Ni kommer i morgon också få ett mejl med en bilaga innehållandes en summering från grupparbetet 
(som var bra!). Om ni får problem med nerladdningen så kan jag skicka er separata dokument som 
bilagor. 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Catharina 
 
 
 
 
_Till samtliga deltagare vid SKKs grundkurs för avelsfunktionärer 
12-13 oktober 2013_ 
 
_ _ 
 
_Hej och tack för senast!_ 
 
Här kommer det utlovade materialet från utbildningen. För att ni enklare ska få tillgång till materialet 
så har jag skapat ett Google Drive konto där jag laddat upp samtliga filer. 
 
För att komma åt filerna gör ni på följande sätt; 
 
· Gå in på https://drive.google.com [1] 
 
· Ni loggar in ("Logga in" finns högst upp till höger på sidan) på kontot genom att ange; 
 
_Användarnamn (E-post)_: grundkursavel2013 
 
_lösenord_: grundkursoktober2013 
 
· Ni har nu kommit in på sidan där samtliga filer från utbildningen laddats upp. 
 
Karin meddelar att ni har möjlighet att plocka bilder ur PowerPoint-dokumenten och Word-
dokumenten, och använda efter eget tycke. Allt material gick ni inte igenom på kursen. Har ni frågor 
kontaktar ni Karin på karin.drotz@skk.se [2] . 
 
För er information kommer kursintygen att skickas ut vid senare tillfälle. 
 
// Nina 
 
Med vänlig hälsning 
 
NINA BERGGREN 
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