Registreringar och
Utvärdering RAS, 2018
På Svenska Kennelklubbens (SKKs) Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det
för varje hundras ska finnas en så kallad rasspecifik avelsstrategi. Uppdraget att
utforma dessa lades på specialklubbarna, som i sin tur i huvudsak delegerar ut arbetet
på rasklubbarna, även om samordningsansvaret kvarstår hos specialklubben.
De rasspecifika avelsstrategierna för en ras berör alla uppfödare och de som upplåter
sin hund i avel av den aktuella rasen.
I SKKs grundregler §2 Avelsetik står det:
”Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs
avelspolicy samt med rasens standard, provbestämmelser,
registreringsbestämmelser och rasspecifika avelsstrategi.”

I texten likställs hanhundsägare med uppfödare. En ägare till hanhund som används i
avel har lika stort ansvar när det gäller att förvalta rasen som en uppfödare.

Vi reserverar oss för eventuella skriv- och uträkningsfel.
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Registreringar
Antal registrerade 2013-2018 (SKK)

Kommentar: Importer inom parentes

Kommentar: Antalet registrerade hundar under ett år kan variera stort i förhållande till
antalet födda hundar under ett och samma år. Den tar hänsyn till när registreringen
utförs. Importer står för nästan 20% av de registrerade hundarna 2013-2018.

Under 2018 har totalt 129 vita herdehundar registrerats i SKK, fördelat
på 69 tikar och 60 hanar.
13 är importer, 8 tikar och 5 hanar:
Norge 7 hundar, varav 4 tikar
Danmark 3 hundar, varav 2 tikar
Italien 2 hundar, varav 1 tik
Finland 1 tik

Nya kennlar registrerade under 2018
Ako & Diva’s
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Kullstorlek och antal kullar
Kullstorlek 2013-2018

Kommentar: Visar antal svenskfödda kullar samt hur den genomsnittliga kullstorleken
inom rasen förändrats över åren.

Utvärdering, RAS
2018 registrerades 16 kullar varav 9 följer RAS.
Avelshundanvändning
RAS: Bredda rasens genetiska variation och därmed bidra till att bygga upp en sund ras
utan hälsostörningar. Att följa den allmänna rekommendationen vid avel i små
populationer, vilket innebär att enskilda avelshundar ej skall stå för mer 5% av det totala
antalet registrerade valpar under en generation inom rasen, under hela sin livstid.
Detta skulle för vit herdehund innebära ca 25 avkommor totalt. För att bredda avelsbasen
bör upprepade kombinationer undvikas.
Antal valpar per avelsdjur
Enligt dagens RAS, maximalt 5% (cirka 25 stycken) avkommor under en generation
inom rasen, under hela sin livstid. Denna allmänna rekommendation är ett grovt mått
som inte tar specifikt hänsyn till hur det ser ut i rasen idag – antal födda valpar,
generationsintervall, inavelsgrad, hur avelsdjur inom rasen har använts, importer etc.
Antal valpar förändras i takt med ökning eller minskning av antal registrerade valpar.
Under senaste 5 åren har det registrerats 486 valpar.
486 registrerade valpar multiplicerat med 0.05(5%) = 24,3 valpar, dvs cirka 25 valpar.

Sidan

3

av

25

Om vi tittar på hur det ser ut idag…
En grov tumregel är att ingen hane eller tik under sin livstid, bör få mer är 5% av de valpar
som registreras under ett generationsintervall för rasen (normalt 5 år).
Vad är generationsintervall: Det genomsnittliga antal dagar som går från den dag som en
hanhund eller tik producerar sin första kull tills de av deras avkommor som används i avel
producerar sin första kull. Observera att det gäller genomsnittstiden för första kull för
samtliga avkommor som används i avel och inte den kortaste tiden mellan en förälders första
kull och den första kullen efter en avkomma.
• Vit herdehund har ett generationsintervall som ligger på ca 4 år.
• Under 4 år (2015–2018, inkl importer) har 386 hundar fötts.
• 5% av 386 = 19 valpar.
OBS! Detta är en absolut övre gräns och inte en rekommendation på önskvärt antal valpar
per hane eller tik. Enligt beräkningar gjorda i programmet Lathunden (som kan utföra mer
avancerade beräkningar) ser vi att i dagsläget är (bild 1 och 2):
• Högsta acceptabla antal valpar är hos vit herdehund är 23 valpar (bild 2).
• Högsta lämpliga antalet i dagsläget är 9 valpar (bild 2).
Svenskregistrerade hundar, inklusive importer (bild 2)
Rekommendationen för högsta tillåtna valpantal per hane/tik varierar mellan raser
beroende på att generationsintervallen är mycket olika långa. Grunden är att ingen
hane/tik under sin livstid bör ges tillfälle att få fler valpar än 5% av dem som föds under
hans/hennes generation. Idealet är att inte överskrida 2%.

Bild 1) Avelsstatistik för svenskfödda vita herdehundar 2009–2018.
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Bild 2) Avelsstatistik för svenskregistrerade vita herdehundar 2009–2018. Alla SE-, S- och
AS-registrerade hundar. Rekommenderat högsta valpantal = ca 2% av årlig registrering i
rasen under ett generationsintervall för rasen. Maximalt acceptabelt valpantal = högst 5%
av årlig registrering i rasen under ett generationsintervall för rasen. Maximalt antal
barnbarn = högst 2 x maximalt antal valpar

Vad är matador avel?
Matadoravel innebär överutnyttjande av ett enskilt avelsdjur Resultatet blir att denna
individ får stort inflytande på populationen och att den potentiella avelsbasen kraftigt
underutnyttjas. Genom matadoravel ökar risken att okända sjukdomsgener får stor
spridning i populationen och den genetiska variationen minskar. Matadoravel är en
välkänd orsak till att sjukdomar och ärftliga fel fått stor spridning inom vissa populationer.
Både hanar och tikar kan vara matadorer, om djuret är avelsmatador eller inte beror på
hur många avkommor de enskilda djuren har i förhållande till populationen. SKK
rekommenderar att det maximala antalet avkommor till ett avelsdjur inte överstiger 5% av
den totala registreringssiffran under ett generationsintervall för rasen (normalt 5 år).
Hur stort antal barnbarn den enskilda hunden får har också betydelse. En hane/tik kan
själva lämna få avkommor, där avkomman i sin tur lämnar många avkommor. Hanen/tiken
blir då indirekt matador och kommer att få en för stor spridning i rasen. Man brukar säga
att antalet barnbarn maximalt bör vara det dubbla mot vad som rekommenderas för
antalet avkommor.
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Avels matadorer baserat på tillämpning av generations intervall.

Avelsmatadorer (hanar) baserat på svenskfödda hundar. Valp ej S = antalet av valparna
som är utlandsregistrerade. Separat sida för barnbarn (s. 26 )

Allmän beräkning av avelsmatador:
Hanar med registrerade avkommer 2008-2018. Nedan finns de registrerade hanar som
varit mest använda inom svensk avel de senaste 11 åren. Den nuvarande
rekommendationen är max 25 valpar, som inte tar hänsyn till tidigare rekommendationer.
Därför kan hund som tidigare följt rekommendationen finnas med på nedanstående lista.

Kommentar: Markering i gult anger att hanhund har mer än 25 valpar
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Tikar med registrerade avkommer 2008-2018
Nedan finns de registrerade tikar som varit mest använda inom svensk avel de senaste 11
åren. Den nuvarande rekommendationen är max 25 valpar, som inte tar hänsyn till
tidigare rekommendationer. Därför kan hund som tidigare följt rekommendationen finnas
med på nedanstående lista.

Kommentar: Markering i gult anger att hanhund har mer än 25 valpar
Betyder att hunden är avelsspärrad.
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Djur använda i avel
För populationens framtida livskraft är det önskvärt att lika många hanar som tikar
används i avel. För vit herdehund används fler tikar än hanar i avel.
Att använda samma avelsdjur i alltför stor utsträckning är väldigt riskfyllt och gör även att
avelsbasen och den genetiska variationen för rasen krymper – vilket är ett hot mot rasen
på sikt.

Kommentar: 56 olika tikar användes under 2013-2018 och 42 olika hanar användes
under 2013-2018. Tre upprepade kombinationer har gjorts under 2018, en av dessa
genomfördes för tredje gången (inavelsgrad på 12,5%).
Tikar använda i avel 2018

Kommentar: Markerad hund har fler avkommor än maxgränsen på totalt 25 avkommor.
Hanar använda i avel 2018

Kommentar: Av de hundar som använts i avel under 2018 har en hane mer än
maximala antalet valpar innan parning. Samma hane överskred gränsen år 2016-2017 .
Det är av största vikt att uppfödare förstår hur viktig det är med genetisk variation och en
bred avelsbas för en hållbar avel av en sund ras utan hälsostörningar.
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Ålder på avelsdjur
RAS: För att kunna göra en säkrare bedömning av avelsdjurens kvalitet innan de används i
avel bör avelsdjuren hunnit växa färdigt exteriört och även ha mognat mentalt. Att inte
använda en hund i avel före två års ålder. Tabellen visar föräldradjurens ålder vid första
valpkull. Parning sker i genomsnitt 63 dagar innan födsel.

Kommentar: Under 2018 användes ingen hund under 24 månader vid första parning.
Under 2017 var tre tikar under 24 månader vid första parning.
Under 2016 användes en hane innan 24 månader ålder
Det ä r av stö rsta vikt att uppfö dare fö rstå r hur viktigt det är att inte anvä nda hundar i avel
före 2 å rs å lder.
”SKK:s grundregler 2:5 – att inte i avel använda hanhund/tik förrän vid den ålder då
hunden uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende. Tik får paras tidigast vid
arton (18) månaders ålder. Att inte transportera dräktig tik eller valp i strid mot gällande
föreskrifter utfärdade av Jordbruksverket.”
”En tik får inte paras innan fyllda 18 månader.
Grundregeln förtydligades år 2014 med en yngsta ålder då tik får paras. Åldern motsvarar
lagstadgad ålder. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av
hund och katt (SJVFS 2008:5) stadgar i 2 kap 16 § 1 p ”En tik får inte paras förrän tidigast i
andra löpet, dock inte tidigare än vid 18 månaders ålder”. Att 18 månader är en absolut
yngsta ålder innebär inte att det är en rekommenderad ålder.”

Sidan

9

av

25

Inavel
RAS: Avelsdjur bör inte vara närmare släkt än kusiner (inavelsgrad högst 6,25% räknat
som ökning över fem generationer). Som genomsnittlig nivå i en ras (population)
eftersträvas en inavelsnivå understigande 2,5% (beräknad över 5 generationer), dvs en
inavelsstegring på högst 0,5 % per generation.
Inavelsgrad

Inavelstrend

Kommentar: Samma kennel har vid upprepade tillfällen parat med en inavelsgrad 12.5%
Detta strider mot SKK regler.
Exempel på inavelsgrad för olika släktskapsparningar:
Kusinparning 6,25%
Halvsyskonparning 12,5%
Helsyskonparning 25% (Brott mot SKKs Grundregler fr.o.m. 2006-01-01)
Föräldradjur/avkommeparning 25% (Brott mot SKKs Grundregler fr.o.m. 2006-01-01)
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Höftledsdysplasi, HD
RAS: Att förbättra rasens nuvarande höftledsstatus samt att öka antalet officiellt röntgade
hundar att lättare se den verkliga statistiken. En större andel röntgade hundar ger ett
säkrare urval av avelsdjur.
HD avläsning 2008-2017

% röntgade:
57% 51% 54% 48% 55% 63% 64% 62% 65% 16%
Kommentar: Valpar födda 2017 har ännu inte hunnit röntgas. Trenden är att allt fler
röntgar sina hundar.
HD parningskombinationer 2008-2018

Kommentar: Endast HD fria hundar har används under 2018.

Armbågsdysplasi, ED
RAS: Att minska andelen ED-belastade djur. En större andel röntgade hundar ger ett
säkrare urval av avelsdjur.
ED avläsning 2008-2017

% röntgade:

54%

50%

53% 48%

54%

63%

63% 62%

65% 17%

Kommentar: Valpar födda 2017 har ännu inte hunnit röntgas. Trenden är att allt fler
röntgar sina hundar.
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ED parningskombinationer 2008-2018

Kommentar: En ED belastad hund har använts i avel under 2018(Hund med okänd ED var
finsk registrerad Kowhai Noname Warrior FIER60575/10 med ED 0 i hemland). Det är viktigt
att samtliga uppfödare känner till riskerna med att använda ED-belastade djur i avel. Det
är också av yttersta vikt att inte titta enbart på en enskild hunds ED-resultat, utan även ta
hänsyn till kullsyskons och övriga släktingars röntgenresultat. Andelen röntgade hundar
behöver öka.
Kommentar angående ED
Av någon anledning verkar man ta lättade på armbågs- än höftledsdysplasi i rasen. Vi kan
inte nog betona vikten av att en aktiv, arbetande hund inte är belastad med ED.
Vi vill citera Sofia Malm i hennes utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under
perioden 2012–2015: ” … kan dock poängteras att HD grad C och ED grad 1 inte
nödvändigtvis är jämförbara i fråga om kliniska problem. ED grad 1 innebär, till skillnad
från HD grad C, per definition sekundära förändringar i leden (det som mäts i bedömningen
av ED är graden av artros, d v s benpålagringar). Det bör också vägas in att hunden bär en
större del av sin vikt på frambenen än på bakbenen.”

HD index
För Vit herdehund görs beräkning av HD-index för hund med officiell höftledsstatus.
Rekommenderas att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället är
större än 100. Hund med höftledsstatus D eller E får inte användas i avel, oavsett HDindex. Om uppfödare använder djur med höftledsstatus D eller E åsätts avkomman
avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller även importerad hund efter föräldradjur med
svenskt undersökningsresultat grad D eller E.
För utländska avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B. Läs mer
under Utländskt avelsdjur på SKK hemsida.
https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/index-for-hd-och-ed/
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HD Index referens population

Medelvärde för HD index 2008-2017

Kommentar: Vikande siffrorna för HD index från topp notering 2012.

Medelvärde för ED index 2008-2017

Kommentar: Inga större avvikelser förekommer 2008-2017
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Gjorda kombinationer 2018, preliminär kullindex HD och ED

Utvärdering av HD/ED Index i avelsarbete perioden 2012–2015 av Sofia Malm
”Kullar med preliminärt kullindex under 100 har en högre andel avkommor med HD än
gruppen avkommor vars preliminära index var över 100 (sid 41–43). Utvärderingen
visade också på en skillnad i vad Arespektive B-hundar nedärver. Kombinationer mellan
t ex A*A ger lägre andel dysplasi än kombinationer A*B och B*B (sid 18–22). Att HD-index
är lägre för B-hundar verkar således gå att motivera, inte bara i teorin utan även i
praktiken.”
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Mentalbeskrivning hund (MH)
RAS: Långsiktigt mål är att öka andelen mentalbeskrivna vita herdehundar samt att
förbättra rasens nuvarande mentala status. Därefter bör även en rasprofil samt en
målprofil gällande rasens mentalitet framarbetas. Mål: 70% mentalbeskrivna hundar
Vit Herdehund ska ha känd mental status, d.v.s. ha genomgått ett MH för att få användas i
avel enligt SKK:s 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, dock finns ingen övre gräns. Utförandet av MH går till så att hundens
reaktion i olika situationer, t.ex. hälsning, lek, jakt, rädsla, nyfikenhet och 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.
Resultatet från MH-beskrivningarna, både på ras- och individnivå, redovisas i Svenska
Kennelklubbens webbtjänst Avelsdata.
Statistik över antalet gjorda MH för hundar födda 2008-2018

% gjorda MH:

35% 30% 26% 35% 30% 37% 31% 43% 29% 8%

Kommentar: Naturligtvis har inga hundar födda under 2018 hunnit göra MH.
För hundar födda 2016 och 2017 kommer MH procentuellt att öka i takt med att antalet
gjorda MH rapporteras in framöver.
147 hanar och 177 tikar har känd mental status för 2008-2017.
Tikarna står för 55% av antalet hundar med känd mental status 2008-2017.
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En mycket låg andel av rasen mentalbeskrivs! (MH)

Under 2018 deltog 36 vita herdehundar på mentalbeskrivning hund (MH). För två av
dessa hundar har ägaren avbrutit MH och beskrivaren vid ett tillfälle. Hundarna har
därmed inte känd mental status.
Att så pass få vita herdehundar mentalbeskrivs ä r bekymmersamt, inte bara av det skä let
att det ä r svå rt att utvä rdera vit herdehunds mentala status, det blir också svå rt för
uppfö dare att finna lä mpliga avelsdjur. Att använda samma avelsdjur i alltför stor
utsträckning är väldigt riskfyllt och gör även att avelsbasen och den genetiska variationen
för rasen krymper vilket är ett hot mot rasen på sikt.

Det är viktigt att andelen mentalbeskrivna hundar ökar!
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Mentaltest, MT
Under 2016 deltog 6 vita herdehundar på mentaltest. Av 6 hundar godkändes 4.
En mycket liten andel vita herdehundar deltar på MT!
Namn

Godkänd/Ej godkänd

Avbrutit

BARVESTAD'S NANCY

Ej GK mentaltest

KEB

SUNNANTORPS NITA NIGHTLIGHT

Ej GK mentaltest

STRANDKUNGENS HAPPY

GK mentaltest

FROSTFLAKE'S SCARLETT

GK mentaltest

FROSTFLAKE'S PEGASUS

GK mentaltest

HECTOR VOM REINHOLDSBERG

GK mentaltest

Exteriörbeskrivning
Under 2018 exteriörbeskrevs 10 vita herdehundar, samtliga 10 bedömdes med godkänd
exteriör för korning. En av dessa var en Dansk hund. Tre av dessa 10 gjorde sin
exteriörbeskrivning på den årliga Rasspecialen. 10 hundar ä r en fö rsä mring frå n
fö regå ende å r då 17 genomfö rde Exteriö rbeskrivning.
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Vit Herdehund omfattas inte av
Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar, dock
gäller:
Andning
Alla hundar ska kunna andas obesvärat även under rörelse

Ögon
Alla hundar ska kunna uppvisa ögon fria från irritation

Hud
Alla hundar ska ha frisk hud utan tecken på irritation

Bett och tänder
Alla hundar ska ha friska tänder och standardenligt bett. Felplacerade tänder
som skadar tandköttet eller gommen är diskvalificerande fel

Kondition
Inga hundar ska vara överviktiga

Päls
Päls ska inte vara så omfångsrik att den besvärar hunden eller hindrar rörelsefriheten

Rörelser
Alla hundar ska röra sig rastypiskt och utan synbar ansträngning eller besvär

Mentalitet
Alla hundar skall ha en mentalitet som tillåter att de kan fungera i samhället.
Rastypiska beteenden måste beaktas och tillåtas, men överdrivet reserverat
eller skarpt beteende är aldrig önskvärt. Aggressivitet och paniskt flyktbeteende
kan icke tolereras och skall rendera hunden ”Disqualified”.
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Registrerade kullar vit herdehund 2018 – RAS
1. Uppfödare: Frostflake’s

Kull född 2017-12-21

Antal valpar i denna kombination: 11
Hane

HD:A

ED:0

Blaidd Gwyn Thunderstorm Freke SE56946/2014
e. Vi'Ka Caoz DK19528/2011
u. Heyoka Du Domaine Des Collines Blan LOF12520/0

Tik

HD:B

K

ED:0

Frostflake's Million Dollar Luck SE41730/2015 L
e. De Niro Vom Weissen Birkenstolz SE52544/2013
u. Dw's Millionaire Waltz SE32562/2012

Följer RAS

2. Uppfödare Ako & Diva's

Kull född 2017-12-21

Antal valpar i denna kombinatio n: 8
Hane

HD:A

ED:0

Divatorpets Ako Av Mimmi SE33493/2011 K
Atax-Boss Vom Sutumer-Grund SE47398/2010
Tågabo Mimmi Maräng S63757/2008

Tik

HD:C

ED:0

Barvestad's On Touch Of Diva SE26727/2016
Simply One Azzaro SE58325/2012
Michaim's Devina SE61205/2010

Följer inte RAS: Tiken under 2 år vid parning

3. Uppfödare Divatorpet

Kull född 2018-01-09

Antal valpar i denna kombination: 10
Hane

HD:B

ED:0

Vallgårdens Fantom Finder S34896/2009 L
Bright Blaze Of Trebons Bergerblanc S53361/2007
Barvestad's Delight For Me S38941/2007

Tik

HD:B

ED:0

MH: Ja

Divatorpets Cita Av Mimmi SE23226/2015 L
Barvestad's Bailey's On The Rockz AS33702/2006
Tågabo Mimmi Maräng S63757/2008

Följer RAS
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4.

Uppfödare: Frostflake´s

Kull född 2018-01-27

Antal valpar i denna kombination: 7
Hane(utländsk)

HD:A

ED:0

Amon Da Estancia Dos Coqueiros NHSB3020900
Brad Lucky Star Do Novo Tempo CBKCRJG08/13123
Atina Adam Ringo BR La Chapelle CBKCRJG07/00076

Tik

HD:B

ED:0

Frostflake's Ophelia SE20793/2014
Dw's Teo Torriatte SE32561/2012
Frostflake's Grace Kelly S55090/2008

L

Följer RAS

5.

Uppfödare: Erövrarens

Kull född 2018-02-12

Antal valpar i denna kombination: 7
Hane(utländsk)

HD:A

ED:0

Snowpatrols Curious Casper FIER11011/11
e. Aragon Of Trebons Berger Blanc LOF1BBLS1802
u. Princess Pyry Akbo-Parachovany ÖHZBWS766REG

Tik

HD:B

ED:0

Erövrarens Alhambra SE16409/2013 K
e. Vallgårdens Fantom Finder S34896/2009
u. Bonnibel Of Lovely Whitestar SE26055/2011

Följer RAS

6.

Uppfödare: Suebull´s

Kull född 2018-03-18

Antal valpar i denna kombination: 7
Hane

HD:A

ED:0

Dw's Teo Torriatte SE32561/2012 L
e. Zucchero Meldolesi NHSBBIJL2747763
u. Strawberry Ice v Vlerckensteijn NHSBBIJL2710635

Tik

HD:A

ED:0

Suebull's Ziggy Zaraphina SE13455/2016 L
e. Langundo Vom Terlüner Schloss SE52711/2012
u. Riddarängens Austin SE12621/2013
Följer inte RAS: Tik saknar utställnings merit. Hane har för många reg. avkommer.

Sidan

21

av

25

7.

Uppfödare: Haketorps

Kull född 2018-03-16

Antal valpar i denna kombination: 6
Hane

HD:A

ED:0

Sunnantorps Molto Man SE41816/2012 K
e. Cherokee Balticbeautyduboisdesterne LOF1BBLS3222
u. Compulsive Desire SE50046/2010

Tik

HD:A

ED:0

Sunnantorps Nala SE26505/2015 L
e. Sunnantorps Gilroy Gibson S42515/2008
u. White Angel Of Pici Fantasy SE11456/2013

Följer inte RAS: Upprepad combination

8.

Uppfödare: Vallgårdens

Kull född 2018-05-20

Antal valpar i denna kombination: 5
Hane

HD:A

ED:0

Åklangens Athos SE33876/2014 L
e. Juan Of Skah Dakota NHSBBIJL2709739
u. Pipino's Baldessarini S49737/2009

Tik

HD:B

ED:0

Vallgårdens Pure Love SE42214/2013 L
e. South Streem's Amazing Dinozzo S44178/2009
u. Vallgårdens Darling Duchess S61846/2008

Följer Ras

9.

Uppfödare: Ängahusets

Kull född 2018-05-02

Antal valpar i denna kombination: 5
Hane

HD:B

ED:1

Ängahusets Iriook SE57898/2014 K
e. Dw's Teo Torriatte SE32561/2012
u. White Parthenos Topaz S16927/2007

Tik

HD:A

ED:0

Ängahusets Knytte SE15957/2012 K
e. Midhems Balder AS35728/2006
u. White Parthenos Topaz S16927/2007
Följer inte RAS: Upprepad kombination, halvsyskonparning 12,5%, Hane har ED 1

Sidan

22

av

25

10. Uppfödare: Riddarängens

Kull född 2018-06-29

Antal valpar i denna kombination: 6
Hane

HD:A

ED:0

Kasmurens Feel Free Echo SE33958/2013 L
e. Caely's White Flower Easy Rider FIER44208/10
u. Kasmurens If I Can Dream SE46770/2010

Tik

HD:B

ED:0

Paradise Pearl's Bella S55345/2009
e. Pipino's Alexandre S54753/2007
u. Vita Herdens Tess AS29267/2005

L

Följer inte RAS: Upprepad kombination(omparning), Tik över 8 år vid parning, 2 kullar inom 12mån

11. Uppfödare: Frostflake’s

Kull född 2018-07-27

Antal valpar i denna kombination: 4
Hane

HD:A

ED:0

Blaidd Gwyn Thunderstorm Freke SE56946/2014
e. Vi'Ka Caoz DK19528/2011
u. Heyoka Du Domaine Des Collines Blan LOF12520/0

Tik

HD:B

K

ED:0

Dw's Millionaire Waltz SE32562/2012 L
e. Zucchero Meldolesi NHSBBIJL2747763
u. Strawberry Ice v Vlerckensteijn NHSBBIJL2710635

Följer RAS

12. Uppfödare: Barvestad’s

Kull född 2018-08-24

Antal valpar i denna kombination:6
Hane(utländsk)

HD:A

ED:0

Konglegrend's Brilliant Energi NO47892/15
e. Caely's White Flower Evening Star NHSBIJL22783282
u. Konglegrend's Apple NO56350/12

Tik

HD:A

ED:0

Barvestad's Nellie SE23222/2015 L
e. Simply One Azzaro SE58325/2012
u. Barvestad's Cheops Of Giza S57206/2008

Följer RAS

Sidan

23

av

25

13. Uppfödare: White Ice Wolfs

Kull född 2018-09-20

Antal valpar i denna kombination: 8
Hane(utländsk)

HD:B

ED:0

Kowhai Noname Warrior FIER60575/10
e. Safe Kepper's Greatest Perfection FIER42286/09
u. Free Spirit Von Der Herrin Vom See FINER38254/08

Tik

HD:A

ED:0

White Ice Wolfs Bizzie's Number One SE27932/2011
e. Atax-Boss Vom Sutumer-Grund SE47398/2010
u. Horsebo Supreme S25969/2009

L

Följer RAS

14. Uppfödare: Falling In Loves

Kull född 2018-09-12

Antal valpar i denna kombination: 10
Hane

HD:B

ED:0

Langundo Vom Terlüner Schloss SE52711/2012
e. Cortez Vom Eis NHSB2806608
u. Alinga NHSBBIJL2693208

Tik

HD:A

L

ED:0

Riddarängens Aprilia SE12622/2013
e. Ingrids Vita Apollon AS31542/2005
u. Paradise Pearl's Bella S55345/2009

L

Följer RAS

15. Uppfödare: Suebull’s

Kull född 2018-09-28

Antal valpar i denna kombination: 8
Hane

HD:A

ED:0

Dw's Teo Torriatte SE32561/2012 L
e. Zucchero Meldolesi NHSBBIJL2747763
u. Strawberry Ice v Vlerckensteijn NHSBBIJL2710635

Tik

HD:B

ED:0

Riddarängens Austin SE12621/2013
e. Ingrids Vita Apollon AS31542/2005
u. Paradise Pearl's Bella S55345/2009

L

Följer inte RAS:: Hane har för många reg. Avkommer.

Sidan

24

av

25

16. Uppfödare: Strandkungens

Kull född 2018-10-30

Antal valpar i denna kombination: 8
Hane

HD:A

ED:0

Strandkungens Smiling Fighter SE39896/2013 L
e. Reptilsmile Of The Heart Of Lothian SE37912/2011
u. Strandkungens Bambina S38596/2007

Tik

HD:A

ED:0

Frostflake's Nova Star SE18030/2014 L
e. Dw's Teo Torriatte SE32561/2012
u. Frostflake's Janis Joplin SE22865/2011
Följer inte RAS: Upprepad kombination.

Barnbarn

Sidan

25

av

25

