
Börja alltid med att uppdatera dig på klubbens 
rekommendationer för valphänvisning. Här finner du enkel 
information om vad du som uppfödare bör tänka på innan 
hunden paras.

https://pudelklubben.se/kopa-pudel/valphanvisningsregler/

På hemsida under rubriken «För avelsintresserade» hittar du 
också mycket nyttig information.

https://pudelklubben.se/kopa-pudel/valphanvisningsregler/


SKK har flera verktyg, däribland avelsdata och hunddata, där 
du kan söka efter information om enskilda hundar. Vi går 
genom några tips och trix som är nyttiga att kunna när du 
söker i dessa verktygen.

Hunddata och Avelsdata hittar du på skk.se under E-tjänster.

På Hundadata kan du enkelt göra uppslag på olika 
hundar och få tillgång till information om hunden. 
Du behöver veta namnet hunden har i stamtavlan 
eller registreringsnummer för att snabbt göra 
uppslag i SKKs databas. 

Du kan t ex se tävlingsresultat, stamtavla, uppgifter 
om uppfödaren och hälsoresultat på hunden som 
du söker upp.



På Avelsdata kan man få ännu 
mer detaljerad information om 
de hundar man är intresserad av.

Under menyn Hundar finner 
man många områden man kan 
fördjupa sig i beroende på vilket 
intresse man har och vilka 
egenskaper man lägger vikt på.

Under veterinärdata hittar man 
också de hälsoresultat som er 
registrerade på hunden. För 
mellan- och storpudel hittar du 
också hundens beräknade HD-
index under denna rubriken.

Om du har tänkt att para din 
hund så rekommenderar vi dig 
alltid att företa en eller flera 
provparningar. Det är ett 
utmärkt verktyg i avelsarbetet.



Här har vi utført en provparning. Observera 
att detta INTE er en planerad kombination, 
men bara ett exempel.

Med hjälp av provparningen får vi fram den 
tilltänkta kullens stamtavla. Vi får också 
fram information om kullens preliminära 
HD-index, 104 i detta tillfälle och 
inavelsgrad, 0.9% i denna provparningen.

I dessa stamtavlor kan det dyka opp 
«skyltar» på de olika hundarna. Trycker 
man på skyltarna får man upp nyttig 
information om hunden och som man kan 
ha glädje av undersöka mer innan man para 
i verkligheten. 



På Avelsdata kan man också hitta fakta om själva rasen. På denna bilden har vi gått in på menyvalet Raser, valt storpudel
som vår ras, gått in på Hälsa och HD-index.

Alla menyer kan ändras och det är nästan bara fantasin som sätter gränser för information du kan hitta rasen. Alla 
digitala verktyg från SKK är dessutom gratis- så det är bara att prova att göra olika sökningar.


