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På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslutet att det för 
varje hundras skall finnas en så kallad rasspecifik avelsstrategi. I slutet av 80-talet 
presenterade Europarådet en konvention om sällskapsdjur och dess avel, där vikten 
av en sund och genetiskt hållbar avel som inte leder till defekta eller sjuka djur 
poängterades. Djurskyddslagen och djurskyddsförordningen är författade på ett 
sådant sätt att detta inte kan missförstås. 
 
Svenska Chodský pesklubben (SCPK) ansvarar tillsammans med Svenska 
Kennelklubben (SKK) och Svenska Brukshundsklubben (SBK) för rasens 
utveckling i Sverige. Klubbens mål är att väcka intresse för och främja avel av 
mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda Chodský pes. Avel 
och uppfödning ska ske i överensstämmelse med svensk djurskyddslagstiftning, 
SKKs grundregler och avelspolicy samt hälsoprogram som utarbetats för rasen. 
Utöver detta ska den rasspecifika avelsstrategin för Chodský pes utgöra en 
rekommendation till uppfödarna att följa. Rasens utveckling grundas på 
uppfödarnas val av avelsdjur och vilken användning dessa får.  
 
Ärftlig variation är en förutsättning för rasers möjlighet att överleva. Aveln ska 
därför vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den inte leder 
till brister vad det gäller hälsa, mentalitet eller funktion och inte heller tömmer rasen 
på genetisk variation. 
 
 
 
 
 

1. Inledning 

 
Svenska Chodský pesklubben betonar att riktlinjerna i avelsstrategin är 
rekommendationer. Dock är målen svåra att nå om inte alla uppfödare och 
hanhundsägare följer dessa rekommendationer. Denna avelsstrategi gäller tillsvidare. 
Avelsstategin ska ses över vid behov och en mer ingående utvärdering ska göras efter 
fem år. 



    
 

Svenska Chodský pesklubben – 2022-11-09 

 

 

    

 

5 
 
 

Typen av hund nämns redan på 1300-talet och härstammar från Chodsko regionen 
i nuvarande Tjeckien. Där var de herdehundar och även användes för att patrullera 
gränser. I Tjeckien används de fortfarande som arbetande vallhundar men är också 
framgångsrika inom andra grenar såsom IPO, freestyle, bruks, lydnad, samt 
räddningshundar. 
 
År 1982 skickade dr. VilemKurz (en känd professor i kynologi) bilder av olika 
hundar till ing. Jan Findejs. Findejs som deltagit i återskapandet av flera av 
Tjeckiens nationella hundraser, blev speciellt intresserad av fotografierna av 
långhårig herdehund och 1984 publicerade han en artikel om rasen i en i en 
hundtidskrift. Detta framkallade ett intresse från flera hundägare, av typen för 
Chodský pes, som hörde av sig. Omedelbart togs det första steget som skulle leda 
tillförnyelse av den lokala hundrasen. Man tog kontakt med hundägare med 
kunskaper om rasen för att kartlägga egenskaper och utseende.  Man följde upp 
gamla bevarade dokument i form av skrivet material och konstverk i original.  Jan 
Fiindeis skrev också ras standarden för Chodský pes.  

 
Det beslutades att 3 individer Chodský pes med okänd bakgrund skulle väljas ut 
och utgöra grunden till dagens Chodský. Dessa individer skulle matcha de 
egenskaper som var typiska för Chodskýn i såväl utseende, storlek och mentalitet.  
De skulle ha korta upprätt stående, rikligt pälsade öron med tunn fin fjunpäls, 
långhårig med tät underull, svart färg med klar black and tan teckning. Individerna 
skulle också ha det speciella temperament och karaktär som krävdes för en 
arbetande familjehund. 
 
Basen för återskapandet av den gamla rasen, då all dokumentation var klar, blev 
tiken Bessy (sammanlagt 15 avkommor) och hanen Dixi (sammanlagt 17 
avkommor) och senare tillkom även hanen Blesk (sammanlagt 11 avkommor) och 
första kenneln som registrerades i stamboken var ”naBarance” med ägare Ladislava 
Hykla. De första registrerade valparna föddes 1985, det blev 6 valpar av Dixi och 
Bessy och år 1986 kom andra kullen på 6 valpar av Blesk och Bessy.  Därefter 
mellan åren 1987 till 1992 var det 35 uppfödda kullar. 

2. Rasens ursprung och utveckling   
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Från starten av återskapandet så var huvudmålet att få friska, motståndskraftiga, 
livliga och pigga hundar med mycket arbetsglädje. De skulle vara en utmärkt 
varnare och följeslagare i alla situationer och en trygg familjehund. Det är intressant 
och väldigt viktigt att man med de utvalda individerna till avel, redan från början 
uppfyllde alla krav på de egenskaper rasen ska ha. 
 
Efter 5 år lade man till nya individer i aveln, de utvalda individerna uppfyllde alltid 
alla krav på egenskaper.  Senaste gången man tog in nya individer i aveln var 1996. 
 
I november 1991 skapades klub pratel chodskeho psa (tjeckiska rasklubben för 
Chodský pes). Under åren 1993–1995 hade man en snabb och betydande förbättring 
i enandet av den rastypiska Chodský pes.  Mycket tack vare hanen Birri som visat 
hög nedärvningsförmåga i aveln med tikar av olika blodslinjer och kvalité. Valpar 
av perfekt typ, perfekt höjd, bra pigment och riklig päls. Under 20 år av registrerad 
avel var mer än 2100 valpar födda i mer än 100 kennlar. Under de senaste 10 åren 
är hälsan av rasen övervakad vad gäller sjukdomar, dödsfall, skador, avvikande 
karaktärsdrag med mera. Från 1997 har röntgenundersökning av höftledsdysplasi 
obligatorisk och bara hundar med upp till grad 2 dysplasi får användas i avel.  
 
Chodský pes är en mellan stor ras, manken är 49-55cm och vikten 18-25kg. Rasen 
är lättlärd, uppmärksam, kontrollerad och vänlig till sättet. Den är anpassningsbar, 
hängiven och mycket trogen familjehund. Den skall vara orädd med starka nerver. 
Den är synnerligen vaksam samt känd för sin livliga läggning med snabba 
reaktioner som dock inte skall vara hetsiga. Rasen har ett utmärkt luktsinne. 
Den är en utmärkt arbetande hund och lämplig i samhällsnyttig tjänst och har visat 
fina resultat inom olika grenar såsom 
bruksprov, IGP (internationellt bruksprov), lydnad, räddningshund, spårprov,  
agility och freestyle. En allroundhund arbetsmässigt. Chodský pes är en hundras 
som behöver aktivering.  

2.1. Rasen internationellt 
 
2019 fick Chodský pes ett provisoriskt FCI godkännande som gäller under en 
provperiod på 10 år innan det eventuellt kan bli ett permanent godkännande. Rasen 
är godkänd i ursprungslandet Tjeckien, samt i Sverige, Norge, Danmark, Finland, 
Polen, Slovakien, och Schweiz.  
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Ett problem är att det bedrivs avel i länder som inte godkänt rasen ännu och därför 
får hundarna inte registreras. 

2.2. När kom rasen till Sverige  
Chodský pes blev godkänd för registrering 2010 i SKKs annexregistret.  Den första 
Chodský pes som registrerades i Sverige var tiken Kalista Daraskár, född 2009-08-
26, som importerades av Mats Dahlstedt. 
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2021-01-01, fanns det 360 hundar registrerade i Sverige. Den 4 februari 2015 
föddes den första kullen som registrerats i Sverige. 2021-01-01 fanns det 16 SKK-
registrerade kennlar i Sverige. Antal registrerade hundar per år för de senaste 5 åren, 
enligt Avelsdata visas i Tabell 1. Visualisering av registreringsstatistiken visas i 
Figur 1.  
 

Tabell 1. Registreringsstatistik från Svenska Kennelklubbens Avelsdata 

 
 

 

Figur 1. Antal registrerade hundar per år hämtat från Svenska Kennelklubbens Avelsdata 

 
 

3. Nulägesanalys 
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3.1. Användning av avelsdjur samt genomsnittlig 
kullstorlek 

Användandet av avelsdjur är jämnt fördelat vad gäller tik vs hanhund (Figur 2). 
Både svenska samt utländska avelsdjur används. 
 

 

Figur 2. Fördelning av avelsdjur hämtat från Svenska Kennelklubbens Avelsdata 

 
SCPK har konstaterat en låg kullstorlek vad gällande en ras av denna typ/storlek, 
samt en nedåtgående trend (Figur 3). Rasklubben arbetar med sakkunniga samt 
uppfödare för att kunna utreda orsakerna till detta. 
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Figur 3. Genomsnittlig kullstorlek fördelat på födelseår 

 

3.2. Inavelstrend 
Inavelsgraden är relativt hög i Tjeckien därifrån de flesta hundar i Sverige 
härstammar. Populationen är under uppbyggnad och i detta läge inte tillräckligt 
stor. Det har förekommit problematik som eventuellt kan härledas till inavelsgraden 
så som kryptorchism och fertilitetsproblem. I Sverige ser man just nu en positiv 
utveckling för att minska inavelsgraden. I Tabell 2 visas en nulägesanalys över 
inavelsgraden från 2015 till 2022.  
 
 

Tabell 2. Genomsnittlig inavelsgrad hämtat från Svenska Kennelklubbens Avelsdata 
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Figur 4. Inavelstrend hämtat från Svenska Kennelklubbens Avelsdata 
 
 

3.3. Kortsiktiga och långsiktiga mål 

3.3.1. Kortsiktiga mål 
§ Fler olika hundar (tikar och hanar) ska användas i avel.  
§ Fortsätta hålla inavelsgraden under 4 %.  

3.3.2. Långsiktiga mål  
§ Den effektiva populationen ska ha ökat med 50 %.  

3.3.3. Strategier för att nå målen  
§ Att fortlöpande komma med information, anordna uppfödarträffar, anordna 

föreläsning för att utbilda uppfödarna. 
§ Motarbeta slentriankastrering genom information.  
§ Ha en aktuell hanhundslista.  
§ Uppmuntra till avel på lämpliga individer (som tar rasen närmare målen i 

RAS).  
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Eftersom Chodský pes är en både ny och ung ras, är vi ännu inte medvetna om vilka 
hälsoproblem som kommer att dyka upp i den närmsta framtiden. Rasklubben 
kommer att stäva efter att samla in relevant information från uppfödare och 
hundägare, och därefter sätta in åtgärder vid behov. 

4.1. SKK – Armbågsledsdysplasi 
Under de senaste 7 åren har 199 Chodský pes röntgats avseende SKKs 
hälsoprogram gällande armbågsledsdysplasi. Rasklubben anser inte att ED är ett 
problem i rasen. Antal röntgade hundar fördelat på röntgenresultat visas i Tabell 4 
och Figur 5.  

Tabell 3. Sammanställning av armbågsledsdysplasi hämtat från Svenska Kennelklubbens Avelsdata 

 
 

 

Figur 5. Sammanställning av armbågsledsdysplasi hämtat från Svenska Kennelklubbens Avelsdata 
 
 

4. Hälsa – Veterinärdata 
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4.2. SKK – Höftledsdysplasi 
Under de senaste 7 åren har 204 Chodský pes röntgats avseende SKKs 
hälsoprogram gällande höftledsdysplasi. En sammanställning över den procentuella 
fördelningen från grad A till grad E visas i Tabell 4. I Tabell 5 och Figur 6 visas 
fördelningen av röntgenresultaten per år.  
 

Tabell 4.  Fördelningen av röntgenresultat av höftledsdysplasi 
Sammanställning höftledsdysplasi  
HD A HD B HD C HD D HD C 
30% 37% 28% 4% 0% 

Från födelseår 2015 till 2021 
 

Tabell 5. Röntgenresultat för höftledsdysplasi hämtat från Svenska Kennelklubbens Avelsdata 

 
 

 

Figur 6. Röntgenresultat för höftledsdysplasi hämtat från Svenska Kennelklubbens Avelsdata 

4.3. Epilepsi 
Epilepsi yttrar sig i form av mer eller mindre kraftiga kramper i hela eller delar av 
kroppen. Hunden kan ramla omkull och få ryckningar/kramper av lindrigare eller 
kraftigare karaktär. Diagnostiserade fall bör rapporteras till uppfödaren samt 
rasklubben. Kartläggning pågå och några fall har rapporterats i Sverige. 
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4.4. Kortsiktiga och långsiktiga mål 

4.4.1. Kortsiktiga mål 
§ Öka andelen som utför HD-röntgen med målsättningen 70%. 
§ Kartlägga rasens hälsa med återkommande hälsoenkäter. 

4.4.2. Långsiktiga mål 
§ Ha en tydlig översikt av vilka hälsoproblem som finns i rasen och ha 

strategier för att hantera dessa. 
§ Öka andelen som utför HD-röntgen med målsättning 80%.  

4.4.3. Strategier för att nå målen 
§ Informera uppfödare om vikten av HD-röntgen, samt att hänsyn tas till 

resultatet hos både avelshunden och släktingar samt avkommor. Uppmuntra 
till HD röntgen av hela kullar. 

§ Informera valpköpare om vikten av HD-röntgen.  
§ Försöka bidra till en öppen dialog kring epilepsi i rasen samt uppmana 

uppfödare att vänta med avelsdebut vad gäller närbesläktade individer. 
(Avelsdebuten bör ske tidigast enligt den rådande avelsrekommendationen 
i rasklubben).  

§ Samarbeta med uppfödarna, som i sin tur ska uppmana valpköpare till 
aktuella kullar att fylla i hälsoenkäter. 

§ Uppfödarna uppmanas att tänka helheten på hundarna i sin avelsplanering 
där mentalitet, hälsa och exteriör har en lika stor del för att få fram sunda 
Chodský pes. Målet är att ha kvar en sund och frisk hund med sina unika 
egenskaper.  

4.5. Sammanfattning – Hälsa och funktion 
§ Hundens hälsa och välbefinnande skall alltid komma i första hand, det vill 

säga störst hänsyn skall tas till hälsostörningar som förorsakar lidande hos 
hunden. Prioritera avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv 
utan hälsostörningar. 

§ Prioritera avel som gynnar god funktion.  
§ Avelsdebuten bör ske tidigast vid den ålder då hunden med stor sannolikhet 

hunnit utveckla för rasen kända hälsostörningar. I annat fall bör information 
inhämtas om föräldradjurens hälsostatus vid lämplig ålder.  
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§ Avelsdebuten bör ske tidigast vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen 
individs fysiska mognad och beteende (mentalitet).  
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Rasen får ej tävla om ett internationellt utställningscertifikat (CACIB) ännu, då den 
inväntar ett FCI godkännande. Det finns flera utställningschampions i både Sverige 
och utomlands. Rasen har några Rallylydnadschampions och en lydnadschampion. 
I dagsläget har 7 hundar tjänstehundscertifikat.  
 
Antalet starter av Chodský Pes i prov/tävling under åren 2016–2021 
Prov/tävlingsgren  Antal starter 
Agility 238 
BH 7 
Bruksprov 255 
IPO 1 
IPO-R/RH-FL 1 
Nosework  205 
Rallylydnad 247 
Tjh-Cert 7 
Utställning från och med år 2011 475 
Viltspår 60 
Nordic Dogshow 131 

 

5.1. Kortsiktiga mål 
• Uppmuntra till tävlan i bruksprov och andra grenar genom hederspriser 

med mera. 
• Rasklubben skall arrangera fler tävlingar i egen regi som till exempel 

rasmästerskap i de olika grenarna. 
 

 
 

5. Avelsdata; prov och utställningsresultat 
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Enligt rasstandard är Chodský pes en mycket uppmärksam och nyfiken hund som 
är välvilligt inställd till människor. Chodský pes är en arbetande hund och bör ha 
de mentala egenskaper som krävs för hårt arbete. Rädslor samt svårigheter med 
avreaktioner hör inte hemma hos en arbetande ras. Nulägesbeskrivning 
Mentalbeskrivning hund (MH): Chodský pes ska ha känd mental status, d.v.s. ha 
genomgått ett MH för att få användas i avel enligt SKKs registreringsbestämmelser. 
Känd mentalstatus är även ett krav för att få delta på SBK:s bruksprov efter fyllda 
18 månader. Hunden måste vara minst 12 månader gammal för att få genomföra 
MH. Det optimala är att beskriva hunden mellan 12–18 månaders ålder då individen 
inte byggt på sig mycket erfarenheter utan har kvar sina naturliga egenskaper som 
den genetiskt har med sig, dock finns ingen övre gräns. Utförandet av MH går till 
så att hundens reaktion i olika situationer, t.ex. hälsning, lek, jakt, rädsla, 
nyfikenhet, skott beskrivs och förs in i ett förtryckt protokoll. En MH-beskrivning 
innebär ingen bedömning, hunden får bara noteringen "Känd mental status" efter 
genomförd beskrivning. För att få användas i avel krävs för hundar födda från och 
med januari 2016 ”Känd mental status för avel” vilket innebär att det måste finnas 
kryss i alla rutor på MH-protokollet. Antal MH beskrivna Chodský pes i dagsläget 
är drygt 50 % av alla Chodský pes. I Tabell 6 visas en sammanställning av antal 
hundar som genomfört mentalbeskrivning och fått ”Känd mental status” från 
födelseår 2014 till 2021.  
 

Tabell 6. Sammanställning av antal hundar med känd mental status fördelat på födelseår 

Sammanställning Känd mental status  
Födelseår  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Antal hundar 1 9 20 38 38 19 27 13 

 

6. Mentalitet 
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A. Jämfört med 
brukshundsmedelvärdet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B. Jämfört med idealprofilen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 7. Spindeldiagram A visar sammanställning över rasens MH resultat jämfört med alla andra bruksraser. 
Spindeldiagram B visar rasens MH resultat i förhållande med idealprofilen.  
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6.1. Rasprofil MH 
Rasklubben har tagit fram en MH-profil för rasen som ska fungera som en hjälp vid 
analyser av MH resultat. Målet är inte att de idealvärdena ska vara ett medel för 
rasen utan de gula rutorna motsvarar det ideala värdet eller värdena, de gröna 
rutorna är värden som anses vara bra för hundar testade mellan 12–18 månader, de 
vita rutorna är acceptabla och de röda är värden som ej anses vara acceptabla. Målet 
är i huvudsak att det är hela kullars värden som bör analyseras med hjälp av denna 
profil, men även enstaka individers resultat ska tas i beaktande vid avel. 
 
Röda ruter= är de rutor som vi avråder från att användas i avel. Om användande, beakta 
då motpartens profil noggrant. 
Gula rutor = är de rutor som vi ser som de mest optimala för en tänkt avelshund, och som 
tillför mest i avelsarbetet för att få fram valpar som är sunda hundar i sin helhet. 
Gröna rutor = gula rutor om hunden gör sitt MH i åldersspannet 12–18 månader, i övrigt 
är dessa likvärdiga med vita rutor. 
Vita rutor = Innehåller beteende som inte är optimala men tillräckliga. 
Sedan finns det rutor som i kombination med varandra inte är lämpliga för en avelshund 
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6.2. Antal MH-beskrivna 
I dagsläget har ca 50% av alla svenskregistrerade Chodský Pes genomfört MH i 
Sverige. Nedan ses andelen MH-beskrivna hundar per registreringsår samt deras 
egenskapsvärden Tabell 7.  
I Figur 8 ses en tabell över andelen Chodský Pes som gjort MH per registreringsår. 
En sammanställning över fördelningen av MH-resultat för alla olika moment samt 
fördelningen enligt de fyra olika färg-kategorierna från MH-profilen har utförts 
presenteras i  Tabell 8 & Tabell 9.  
 
 

Tabell 7. Tabell över genomförda MH% per registreringsår samt deras egenskapsvärden 

 
 

 

 

Figur 8. Diagram över genomförda MH per registreringsår 
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Tabell 8. Fördelningen av MH-resultat för hundar registrerade mellan 2010–2021 

 
 

Tabell 9. Fördelning enligt de fyra kategorierna i MH-profilen för hundar registrerade mellan 
2010–2021 
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6.3. Mål – Kortsiktiga / Långsiktiga 

6.3.1. Kortsiktiga mål:  
§ Minst 70 % av alla Chodský pes startar MH.  
§ Andelen röda värdet i enlighet med MH-profilen har minskat med 40 %. 
§ Andelen vita värdet i enlighet med MH-profilen har minskat med 2 %. 
§ Andelen gula och gröna värdet enligt MH-profilen har ökat med 2 %.  

 
Specifik prioriteringsordning:  

1. Öka andelen hundar som får gröna och gula värden med moment 1a, 1c 
Hälsning, Hantering med 5 %. 

2. Minska andelen hundar som får kryss i ruta 1 i moment 5c, 5d, 5e, 6c, och 
8d med vardera 2%.  

3. Minska andelen hundar som får kryss i ruta 3 i moment 10 med 5 %.  
4. Minska andelen hundar som får kryss i ruta 5 i moment 7a, 8a och 8c med 

vardera 2%.  

6.3.2. Långsiktiga mål:  
§ 80 % av alla Chodský Pes startar MH. 
§ Minska andelen hundar som får röda värdet i enlighet med MH profilen med 

60 %.  
§ Minska andelen hundar som får vita värdet i enlighet med MH profilen med 

2 %.  
§ Öka andelen hundar som får gula och gröna värdet enligt MH-profilen med 

10 %.  
 
Specifik prioriteringsordning:  

1. Öka andelen hundar som får gula värden med moment 1a Hälsning, 1c 
Hantering med 5 %.  

2. Minska andelen hundar som får kryss i ruta 1 i moment 5c, 5d, 5e, 6c, och 
8d med vardera 5 %.  

3. Minska andelen hundar som får kryss i ruta 3 moment 10 med 10 %.  

6.3.3. Strategier för att nå målen 
§ Informera både valpköpare och uppfödare om vikten av att starta MH.  
§ Ta fram och publicera information om hundens mentalitet med applicering 

på rasen för utbildning av valpköpare och uppfödare.  
§ Fortsätta informera om och implementera MH-profilen.  
§ Erbjuda uppfödare statistiksammanställning av MH-resultat utifrån 

idealprofilen som de kan använda i valet av avelsdjur.  



    
 

Svenska Chodský pesklubben – 2022-11-09 

 

 

    

 

24 
 
 

§ Erbjuda valpköpare statistiksammanställning av MH-resultat utifrån 
idealprofilen som de kan använda i valet av valp.  

§ Revidera MH-profilen efter behov. Förslagsvis var tredje år. 
§ Informera både valpköpare och uppfödare om vikten av att starta på MH. 
§ Rasklubben bör vara behjälplig med att anordna MH vid behov. 

6.4. Mentaltest (MT) 
MT är mera omfattande än MH och utformat för att lämpa sig till den något äldre 
hunden (18-48 månader) vilket innebär att det finns inslag av hot mot hunden under 
testet. Det består av en beskrivningsdel och en bedömningsdel, 600 poäng är 
maxpoäng och godkännandegränsen är 300 poäng. Hunden bedöms som godkänd 
eller icke godkänd. För att bli godkänd får hunden heller inte kryssats i någon ruta 
med kursiverad text (uppvisat icke önskvärda beteenden). En hund som är godkänd 
på mentaltest MT och exteriörbeskrivning får titeln KORAD. I Tabell 10 visas en 
sammanställning över antal mentaltestade Chodský pes per registreringsår. 
GK=godkända. 
 

Tabell 10. Antal mental testade Chodský pes per registreringsår 

 
 
 

 

Reg. År Reg Deltagit GK % % GK 
MT MT Testade 

2010 1 0 0 0 0 
2011 0 0 0 0 0 
2012 2 1 1 50 100 
2013 13 9 5 69 55 
2014 20 5 3 25 60 
2015 31 12 9 39 75 
2016 56 18 14 32 78 
2017 70 21 10 30 48 
2018 59 9 7 15 78 
2019 70 1 1 1 100 
2020 50 0 0 0 0 
2021 24 0 0 0 0 
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Rasen är en vall- och brukshund av medelstorlek. Mankhöjden är 49–52 för tikar 
och 52–55 på hanar +/- 2 cm. 
 
Chodský pes skall vara smidig och är harmonisk i kroppsformen, väl samlad och 
ha mjuka linjer med lätta och fria rörelser. Storleksgränsen är inkl. +/- 2 cm. (47 - 
54) på tikar (50 - 57 cm) på hanar. Ett fåtal ligger på nedre gränsen. För att behålla 
sin smidighet och snabbhet, vilket är viktigt ur arbetssynpunkt är det viktigt att 
rasen inte överskrider standardmåtten. Under 47 och över 54 på tikar samt under 48 
och över 57 på hanar är diskvalificerande enligt gällande rasstandard. Det har 
uppmärksammats vid både exteriörbeskrivningar och utställningar att den övre 
storleken har ökat på både hanar och tikar. Om rasen ökar i storlek och ligger nära 
övre tilläggsgränsen och även över den, (över och under är enligt standard 
diskvalificerande) tappar rasen både sin smidighet och harmoni vilket är negativt 
ur arbetssynpunkt. Det förekommer också en del hundar med alltför grova huvuden 
vilket man bör ta i beaktande i avelsarbetet. I Tabell 11 visas en sammanställning 
över antalet exteriörbeskrivna hundar.  

Tabell 11. Antal exteriörbeskrivna hundar mellan åren 2020 till 2022 

Exteriörbeskrivna hundar 
År Antal hanar Antal tikar 
2020 0 1 
2021 15 13 
2022 7 8 

 

Officiell utställning                                                                                   
Rasklubbens första officiella utställning genomförde år 2021 i Kopparberg och 
2022 arrangerades utställningen i Ullared. 
Antal deltagare i Kopparberg: 14 hanar och 15 tikar                                                                                       
Antal deltagare i Ullared:          7 hanar och 6 tikar 
 
 

7. Exteriör 
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Rasklubbens mål 
• Att intensifiera arbetet med att få flera hundar till exteriörbeskrivning 

vilket är ett mycket bra verktyg avseende den exteriöra kontrollen. 
• Att öka antalet deltagare på rasklubbens officiella utställning. 

7.1. Kortsiktiga mål 
§ Att uppfödarna är observanta så den övre storleksgränsen på både hanar 

och tikar inte överskrids. Att rasen håller sig inom grundmåtten 49–52 cm 
på tikar och 52–55 cm på hanar och att det inte bör vara en regel att rasen 
hamnar inom +/- 2 cm.  

§ Att våra domare på rasen är mycket observanta gällande storlek.  
Tikar under 47 cm eller över 54 cm diskvalificeras.  
Hanar under 50 cm och över 57 cm diskvalificeras. 

§ Att vara uppmärksamma på för grova huvuden som tenderar att påminna 
om annan ras. 

§ Arbeta för att rasen skall bli homogen.  
 
 

 


