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Uppföljning av RAS år 2008
Den rasanpassade avelsstrategin (RAS) för bearded collie fastställdes av Svenska
Kennelklubbens Avelskommitté 2006-04-26.

Avelsbas
Under år 2008 föddes 37 kullar. Den genomsnittliga inavelsgraden för dessa kullar var 2,5%.
Tjugofem av kullarna hade en inavelsgrad på 2,5% eller lägra och i sju av kullarna översteg
inavelsgraden 5% (fem av dessa var över 6,25%).
Sex hanar och två tikar importerades (som import räknas här hund som fått svenskt
registreringsnummer).
Tjugonio hanar användes i avel och av dessa var det åtta hanhundar som hade sina första
kullar i Sverige. Vi har idag ingen hane som är i närheten av den rekommenderade gränsen
på 80 valpar.
Under året fick klubben endast in ett fåtal förfrågningar om inavelsgrad på planerade
valpkullar.

Hälsa
Projektet om Addisons sjukdom har fortlöpt under året i samarbete med Statens
Lantbruksuniversitet. Blodprov från såväl sjuka som friska hundar har samlats in.
Ett nytt projekt i har startats upp i samarbete med Statens Lantbruksuniversitet, vår
specialklubb och Finska Bearded Collie klubben för att kartlägga klokapselsjukdomen SLO.
Av de 336 hundarna som föddes år 2007 har 24% fått sina höftleds-resultat avlästa i
Sverige. Andelen med resultat A eller B var 91%. 7% har fått sina armbågar röntgade och
88% är utan anmärkning.
Av de 210 hundar som föddes år 2006 är nu 50% röntgade och 88% av dem med resultat A
eller B. 29% är har nu fått sina armbågar röntgade och 98% är utan anmärkning.

Mentalitet
14 hundar tilldelades allroundplakett, 13 stycken på bronsnivån och en på guldnivån.
18 hundar har genomfört MH-beskrivning och av dem har 17 stycken känd mental status. 17
av hundarna genomgick skottmomentet och 11 av dem fick betyg 1-3.
64 hundar har genomgått SBC:s vallanlagsbeskrivning och 44 av dem blev godkända.
Då det för tillfället är för få Bearded Collie som MH beskrivs, är det svårt att få fram en
rasprofil. Vi måste fortsätta arbeta för att fler beskrivs.

Exteriör
Förberedelserna inför kommande domarkonferens är påbörjade.
Uppgifterna är hämtade från Lathunden.

