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Ansvarig för verksamhetsområdet Avel & Hälsa skall vara ledamot/suppleant i styrelsen och 
har följande uppgifter: 
 

• Styrelsens rådgivare i hälso- och avelsfrågor i enlighet med av SKK utfärdade riktlinjer 

• Leda arbetet, i kommittéform eller med stöd av arbetsgrupper, med målet att främja 
avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar  

• Inrikta verksamheten på insamling, bearbetning och redovisning av för aveln 
väsentlig information 

 
Revidera RAS årligen.  
Eftersom RAS är ett levande dokument som ligger till grund för aveln och inte minst hälsan 
hos cavalier king charles spanieln, så bör en uppdatering göras varje år. Som stöd och hjälp i 
arbetet med RAS kommer vi att ha en digital hälsoenkät vartannat år med början 2017.  
 
Statistik, register och rapportering 

För att kunna utvärdera/uppdatera arbetet inom avel och hälsa så är det av största vikt att vi 
har en fungerande statistikuppföljning, ett dödsfalls- och SM register samt rapportering. Det 
ska vara lätthanterligt och enkelt att använda. 
 
Uppdatera informationen på SCKCS Webb under Avel & Hälsa 

Fortlöpande uppdatering av SCKCS Webb.  
Säkerställa att sidorna med registrerade uppfödare på SCKCS Webb är aktuell.  
För att snabbare få ut information och större spridning av nyheter kommer även olika sociala 
medier att nyttjas.  
 
Täckhundslistan 

Det finnas 2 olika listor. En lista med tillgängliga avelshanar 6–8 år. Denna lista skall 
kontinuerligt uppdateras för att hållas aktuell. Den andra listan kommer att bestå av hanar 
från 8 år och uppåt. Viktigt är att dessa hanar har ett giltigt hjärtintyg UA efter 8-årsdagen 
som skall förnyas varje år. Om de eventuellt för ett blåsljud får de vara kvar på listan och 
fortsätta att gå i avel till dess att ägaren väljer att ta bort hunden från listan. 
 
Årliga uppfödarträffar  
Det skall årligen anordnas minst två uppfödarträffar, på lämpliga platser i landet så att 
samtliga uppfödare ges möjlighet att delta. Detta ger uppfödare ett tillfälle att träffas för att 
utbyta erfarenheter och diskutera nyheter inom avel och hälsa.  Man kan ha en träff med ett 
specifikt ämne tex fertilitetsproblem, hörselproblem eller mentalitet. Ämnet väljs av ansvarig 
för Avel & Hälsa och det kommer vara samma ämne i samtliga uppfödarträffar.  

Uppfödarutskick 
Riktade information till uppfödare. Aktuella mailadresser till uppfödare begärs från 
verksamhetsområdet Medlemsservice. 
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Uppfödarportal 
På SCKCS Webb publiceras aktuell information samt material som uppfödare kan nyttja i 
arbetet med uppfödning samt i den dialog som uppfödare har med potentiella och blivande 
valpköpare. Sidan på är endast tillgänglig för uppfödare. 

Uppfödarservice 
Om uppfödare behöver hjälp och stöd i sitt avelsarbete kan de vända sig till klubbens 
uppfödarservice. Denna består av minst 10 erfarna aktiva uppfödare.  

SKK:s uppfödarutbildning 
Eftersom det kommer att komma ett krav från FCI om att alla som ska registrera valpar skall 
ha gått SKKs Uppfödarutbildning kommer klubben ha certifierade utbildningsansvariga i 
detta syfte. 

Dispenser 
När det gäller dispensansökningar till SKK skall klubben bistå SKKs avelsavdelning med kända 
fakta om berörda hundar. Dock inga ställningstaganden. 
 
Hjärtkoll för medlemmar 1 gång/år i varje lokalområde 
En gång per år kommer det anordnas ett tillfälle i varje lokalområde för hundar över 3 år att 
göra hjärtkoll. Dessa riktar sig främst till ”den vanliga familjehunden”.  

Den nuvarande subventioneringen av hjärtintyg av hundar 8 år och äldre kommer att kvarstå 
mot att kopia av intyget skickas in till ansvarig för Avel & Hälsa.  
 
BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund) 
SKK erbjuder BPH tester på många ställen i Sverige. Klubben hänvisar medlemmar att 
kontakta sina Lokalombud för vidare hänvisning till närmaste testtillfälle.  
 
Utveckla klubbens huvudutställning 

• Veteranparad för hanar och tikar kommer att anordnas årligen vid 
huvudutställningen.  

• Hjärtkoll – Se till att veteranparad och hjärtkoll sker på samma dag. 

 


