
Redovisning om SPKs uppföljning av RAS under 2015 
 
EXTERIÖR och SRD 
Mål: 
• Att genom information och genomtänkt avelsarbete verka för att storpudeln inte 
uppvisar de exteriöra fel som motiverar att pudelrasen finns med på SRD-listan 
(SRD = Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar). 
Strategi: 
• Storpudeln finns med på SRD-listan vad gäller skallens form, nosparti med klen underkäke 
och därmed felställda hörntänder och bettproblem och också vad gäller alltför små, djupt 
liggande ögon. 
 
Notering: Storpudel finns inte längre med på den nya SRD-listan som började gälla 2014. 
SPK är mycket nöjda med det beslutet men kommer även i framtiden att uppmärksamma 
frågan genom att gå igenom kritiker på alla fyra storlekarna för att bevaka att dessa fel inte 
blir vanligare. Vi kommer också att fortsätta ha delen av denna fråga vad gäller skallens form, 
nosparti med klen underkäke och därmed felställda hörntänder och bettproblem med i RAS 
för alla storlekarna. 
  
Skrivningen kommer att ändras vid den pågående revideringen av RAS som ska vara klar 
under 2016. 
 
Det är viktigt att uppfödarna även i fortsättningen är uppmärksamma och tar hänsyn till 
ovanstående problematik i sin avelsplanering så att inte någon storlek av pudel hamnar på SRD-
listan igen. 
 
 
SAR 
Mål: 
• Att det även fortsättningsvis sker en ökning både av antalet anmälningar till 
utställning samt av intresset för avel vad gäller pudlar i SAR-färgerna. 
 
Strategi: 
• Att även fortsättningsvis ha en särskild arbetsgrupp som jobbar med att informera 
och inspirera ägare och uppfödare av SAR-färgerna. Ha särskilda temanummer i 
PudelNytt, fortsätta med SAR-BIS på klubbens specialutställningar och ha en 
särskild lista på de vinstrikaste SAR-pudlarna i de fyra storlekarna. 
 
Åtgärder: SAR-BIS och tävlan Årets SAR-pudlar fortsätter (den särskilda SAR-gruppen 
upplöstes 2012). Även i år återfinns några av de placerade SAR-pudlarna också på listorna 
över Årets pudel. 
 
2015 kom en ny reviderad standard för Pudel där färgerna aprikos och röd slagits ihop till en 
färg. I den franska originalskrivningen hette färgen fauve och översattes av SKK till 
aprikosröd. 
Skrivningen kommer att ändras vid den pågående revideringen av RAS som ska vara klar 
under 2016. 
 
 
 



MENTALITET 
Mål: 
• Att bibehålla rasens karaktär och temperament som gör pudeln till en socialt väl 
fungerande hund med stort användningsområde. En pudel får aldrig vara 
aggressiv eller hotfull. 
 
Strategi: 
• I väntan på att BPH (Beteende Personlighet Hund) sjösätts, kommer SPK att 
fortsätta uppmuntra och arbeta för att pudelägare MH-beskriver sina hundar. 
 
Åtgärder: Det visades en film om hur ett BPH går till på PF. Filmen lades också upp som 
länk på SPKs hemsida och facebooksida. 
Artikel skriven av medlem som gått BPH med sin hund fanns i Pudelnytt 2-2015. 
   
Skrivningen kommer att ändras vid den pågående revideringen av RAS som ska vara klar 
under 2016. 
 
 
HÄLSA 
Mål: 
• Att, för rasens bästa, uppfödare och hundägare är ärliga och öppna vad gäller 
sjukdomar och defekter hos sina hundar samt rapporterar in dessa till 
specialklubben. 
• Det är önskvärt att alla tänder finns hos samtliga storlekar, hörntänderna skall ej 
vara felställda. 
• Minska förekomsten av PRA-anlag. 
• Minska andelen hundar med patellaluxation. 
• Höja andelen HD-röntgade storpudlar till 50 %. 
• Sänka andelen storpudlar med HD till under 12%. 
• Öka den tillgängliga genpoolen. 
 
Strategier: 
• Pudelklubben kommer fortlöpande att informera om rasens hälsa, nya 
forskningsrön m.m.  
 
Åtgärder: artiklar i Pudelnytt från avelskommittén och på hemsida och facebook kontinuerligt, 
information på Pudelfullmäktige 2015 från avelskommittén ang. hälsostatus, resultat från den 
senaste hälsoenkäten finns på hemsidan under RAS, som bilaga till RAS finns även 
dokument ”Pudelavel” bilaga 5, även på facebook. 
 
SKK har erbjudit SPK att införa HD-index för storpudel. SPK accepterade erbjudandet och 
från och med 12 januari 2016 kommer index att beräknas på storpudel. Andelen storpudlar 
med HD är nu under 12 % räknat på de senaste 5 födelseåren, men tyvärr sjunker andelen 
röntgade av antalet födda/år. 
 
Skrivningen kommer att ändras vid den pågående revideringen av RAS som ska vara klar 
under 2016. 
 
 
 



 
 
• Fortsätta lagra information om hälsoproblem som pudelägare och uppfödare 
rapporterar in.  
 
Åtgärder: insamling pågår hela tiden, uppmaning: ”Kolla upp din avelshund” i Pudelnytt, 
hälsoinformation ang. specifik hund finns att tillgå hos AK vid förfrågan 
 
• Utbildning av nya och gamla uppfödare och pudelägare.  
 
Åtgärder: avdelningarnas medlemsmöten med uppfödarinriktning, mellansvenska 
avdelningen har haft uppfödarutbildning. 
CS har tagit beslut om att erbjuda alla avdelningar kostnadsfri utbildning för handledare för 
uppfödarutbildning i studiecirkelform. Kurserna kommer att anordnas centralt av SKK under 
2016. 
  
• Nya kennelnamnsinnehavare kontaktas av klubben med information om 
hälsoprogram, standard m.m.  
 
Åtgärder: listor med namn fås från SKK och material skickas ut av Barbro Lundström till nya 
kennelägare och även nya pudelägare 
 
• Planera en ny enkätundersökning om c:a 5 år som uppföljning till de två som 
redan gjorts.  
 
Åtgärder: Under 2015 skickades information om hur man fyller i en hälsoenkät till ca 1100 
ägare av en pudel registrerad 2009. Enkäten fanns också som bilaga i PudelNytt nr 2-2015. 
Enkäten fanns även på hemsidan. 
 
• Fortsätta betala analyskostnaderna för SA-tester för hundar som visat sig vara 
behäftade med sjukdomen och vars ägare medger publicering av resultatet i 
PudelNytt och på SPKs hemsida.  
 
Åtgärder: resultat för hundar diagnostiserade med SA publiceras i Pudelnytt och på hemsida.  
Ingen svensk storpudel redovisades i Pudelnytt under 2015. En finsk hund redovisades. 
Två nya hundar rapporterades in i slutet av 2015, kommer att redovisas i PN nr 1/2016. 
 
• Patellaundersökningar bör uppmuntras genom olika former av belöningssystem, 
t.ex. valphänvisningsregler.  
 
Åtgärder: rad för angivande av patellastatus på valphänvisningsblankett för toy, dvärg och 
mellan, förklaring av ”patellaluxation” på valphänvisningen på hemsidan och under 
rubriken ”SPKs Valphänvisningskrav” 
 
• Uppmuntra till ökad HD-röntgen bland mellan- och storpudlarna  
 
Åtgärder: rader för HD-resultat på valphänvisningen på alla storlekarna.  
 
 
 



INAVELSGRAD 
Mål: 
• Om möjligt ytterligare minska inavelsgraden i samtliga storlekar. 
• Slå vakt om öppna stamböcker inom de mindre storleksvarianterna. 
 
Strategier: 
• Pudelklubben kommer att fortsätta informera om hanhundsanvändningen inom de 
olika storlekarna.  
Åtgärder: Hanhundsanvändningen för 2014 redovisades till avdelningarnas årsmöten, i 
Pudelnytt 2-2015. 
 
• Uppmana till eftertänksamhet vid planering av kombinationer som ger en 
inavelsprocent överstigande 3 %. 
 
Skrivningen kommer att ändras vid den pågående revideringen av RAS som ska vara klar 
under 2016. 
 
 
Valphänvisningsregler 
För deltagande på SPKs uppfödarregister, valphänvisning och omplaceringslista m.m. 
accepteras endast pudlar med färg godkänd enligt FCIs standard (FCI = Fédération 
Cynologique Internationale). 
 
Skrivningen kommer att ändras vid den pågående revideringen av RAS som ska vara klar 
under 2016 eftersom förändringar i valphänvisningsreglerna avseende storpudel gjorts och 
beslut om förändringar i valphänvisningsreglerna fr.o.m. 2016-06-01 avseende toy-, dvärg- 
och mellanpudel tagits under 2015. 
 
 
Avelsrekommendationer(ur SPKs Rasspecifika Avelsstrategier=RAS) 
Små: 
Undersök de tilltänkta avelsdjuren före parning: ögonundersök hos en ögonveterinär 
(efter 18 månaders ålder) gärna inom ett år före varje parning, undersök för 
patellaluxation (efter 12 månaders ålder) hos en specialist på hundens och kattens 
sjukdomar och höftledsröntga gärna mellanpudlarna (efter 12 månaders ålder). 
Om hunden har patellaluxation grad 2 eller sämre, använd den inte i avel. Hundar med 
grad 1 kan användas i begränsad omfattning, men endast mot hundar som inte har 
patellaluxation. Mellanpudlar som har höftledsdysplasi grad C kan användas i avel, men 
endast mot hund som har grad A eller B, d.v.s. är HD-fri. 
Stora: 
Höftledsröntga de tilltänkta avelsdjuren före parning, efter 12 månaders ålder. Endast 
hundar med grad A eller B skall användas i avel. 
Alla: 
Undersök vilka hälsofrågor som kan vara aktuella i hundens härstamning, försök om 
möjligt hitta en partner där samma hälsoproblem inte finns nära i härstamningen. Om 
någon av hundarna som skall paras är DNA-testad för något hälsoproblem och bär på 
anlag för detta, tänk då på att den andra partnern också skall testas och sakna anlag. 
 
Skrivningen kommer att ändras vid den pågående revideringen av RAS som ska vara klar 
under 2016. 


