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Generellt om rasen 

 
Rasens historia, bakgrund och utveckling 

På Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje 

hundras ska finnas en rasspecifik avelsstrategi, fortsättningsvis kallad RAS. Hundar och 

hundavel är numera utsatta för granskning från många håll. År 1987 presenterade 

Europarådet en konvention om hållandet av sällskapsdjur. Här påpekades bland annat 

vikten av en sund och genetiskt hållbar avel, det vill säga en avel som inte leder till 

defekta eller sjuka djur och som bygger på långsiktighet. 

 
Allra viktigast är att landets uppfödare själva har intentionen att föda upp sunda  

hundar med rastypiska egenskaper. Vid fullmäktige 2004 godkände Springerklubben 

förslaget till RAS som sedan fastställdes av Svenska Kennelklubben. Detta innebär att vi 

sedan dess har tillgång till en avelsstrategi som stöd i avelsarbetet. 

 

Rasens historia 

 
England, rasens hemland 

Hundar av spanieltyp var de tidigaste hundarna avsedda för fågeljakt. Spanieln anses 

ha sitt ursprung i Spanien och kom via Frankrike till Storbritannien där den omnämns i 

litteraturen redan under 

1400 - 1500 talet. 

 
Det är också i Storbritannien som spanieln fått sin utformning och uppdelning i olika 

typer som så småningom lett till utvecklingen av distinkta raser. 

 

Spanieln har alltid förknippats med jakt och från början som viktig medhjälpare vid jakt 

med falk. Spanielns uppgift var då att finna och bringa fågel på vingarna så att falken 

sedan kunde slå fågeln i luften. 

 

Den moderna användningen av spanieln som jakthund skiljer sig egentligen inte så 

mycket från den ursprungliga. Spanieln väsentliga roll är fortfarande att i täckt terräng 

finna vilt och stöta det och att därmed bereda jägaren möjlighet till skott. Det som 

tillkommit är att hunden sedan också skall finna det skjutna viltet och att apportera det 

till jägaren. 

 

Begreppet Springing spaniel har varit känt sedan århundraden men avsåg då inte 

någon särskild typ av spaniel utan var mera en beskrivning av hundens sätt att jaga. 

Som ras erkändes Engelsk Springer Spaniel av The Kennel Club år 1902. 

 

I likhet med många andra brittiska jakthundsraser har utvecklingen resulterat i olika 

populationer dels med inriktning på exteriöra kvaliteter dels med inriktning på rena 

jakthundar med obetydlig sidoblick på det exteriöra. 
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Denna utveckling som resulterat i att rasen delats har varit markant sedan 1950-talet 

då man också införde championattitlar utan krav på kopplade meriter vilket ytterligare 

bidrog till att påskynda uppdelningen av rasen. 

 

Den senare utvecklingen av Engelsk Springer Spaniel i Sverige efterliknar den i 

hemlandet England men med några års fördröjning. Uppdelningen av rasen i dels 

exteriört framstående utställningshundar och dels i jaktligt framstående hundar på 

jaktprov är ett faktum men de båda grupperna återfinns i skilda populationer. 

 

Sverige 

Några år in på 1900-talet infördes ESS till Sverige med hundar av engelsk härstamning 

som också följdes av hundar från Tyskland. Med uppehåll för krigsåren 1914 - 1918 

kom sedan påspädning av ESS i huvudsak från England men också från Tyskland. 

 

Med bildandet av en specialklubb, Svenska Spanielklubben (för spaniel, retriever och 

wachtelhund} 1945, med åtföljande verksamheter med utställningar och jaktprov kunde 

rasen på allvar etableras i Sverige. 

 

Jaktspringerns historia 

Engelsk Springer Spaniel som ras delades in i de två olika typerna för drygt 100 år 

sedan. Det var olika intressen och användningsområden hos uppfödarna i 

Storbritannien som medverkade till att det blev en uppdelning. De som jagade med 

sina hundar avlade på de jaktliga egenskaperna och brydde sig mindre om utseendet. 

Hos utställare med utställning/sällskap i fokus blev utseendet det som prioriterades. 

Utifrån de olika intresseinriktningarna har två tämligen homogena typer 

utkristalliserats med olika drag både vad gällande utseende och jaktliga egenskaper. 

 
 

I mycket generella ordalag är jaktspringen en hund med mindre pälsmängd, har högre 

öronansättning, bredare skalle, mindre utfyllt nosparti och i regel något lättare kropp 

jämfört med utställningstypen.  Inom jaktspringern finns en variation avseende utseende 

och storlek, med både stora som små hundar, med finare och grövre benstommar. 

 
Eftersom de jaktliga egenskaperna är överskuggande i avelsarbetet har inget specifikt 

utseende prioriterats vilket kan vara en förklaring till variationen i utseende. Självklart 

kan enskilda uppfödare ha utseendemässiga preferenser men det är inget som slagit 

igen på typen som helhet. 

 
Den första Engelska Springer Spanieln av ren jakttyp kom till Sverige på tidigt 1970-tal 

och sedan av mitten av 1980-talet har antalet ökat sakta men säkert. De allra flesta 

importerade hundar har kommit från Storbritannien. 
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Engelsk Springer Spaniel är i grunden en genuin jakthundsras. Den skall vara en stark, 

glad och aktiv hund som skall arbeta i god kontakt tillsammans med sin förare. Det är 

just dessa egenskaper som gör att den nu för tiden är populär både som jakthund och 

som en sportig familjehund. 

Vi, Springerklubben och du som uppfödare har ett gemensamt arv att förvalta. Vi har 

ett ansvar för att bevara de rasspecifika egenskaper som ger ESS dess speciella 

karaktär och vara väl införstådd i samband mentalitet - funktion - exteriör. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Norfolk Spaniel målad 

1778 av engelsmannen 

George Stubbs (1724 - 

1806). 
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Övergripande avelsmål för rasen 

Springerklubben har som ett övergripande mål att väcka intresse för och främja avel av 

mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriöra ESS. 

 

Kopplingen mellan funktion och exteriör är viktig för rasens avelsstruktur.  Vi har ett 

uppfödararv att förvalta från 1100-talet. 

 

Det är ett stort ansva r vi uppfödare tar på oss när vi föder upp ESS. Vi får aldrig 

glömma att vi ska lämna rasen efter oss i samma eller i bättre skick än när vi tog över 

den efter äldre generationers uppfödare. 

 

Det är varje uppfödares skyldighet att ha kunskaper om rasens ursprung och utveckling 

mentalt, jaktligt och exteriört. 

 

En Engelsk Springer Spaniel ska besitta jaktliga grundegenskaper såsom vattenpassion, 

apporterings- och arbetslust samt följsamhet, lyhördhet och intelligens. 

 

Det ska inom rasen finnas hundar som hävdar sig på såväl praktisk jakt som jaktprov & 

nybörjarprov. 

 
En Engelsk Springer Spaniel ska ha en funktionell exteriör och uppfylla standardens 

krav på rastyp och helhetsintryck. Vi ska motverka ytterligheter i rasens exteriör, men 

tillåta varierande typer inom rasstandarden . 

 

Det ska inom rasen finnas hundar som hävdar sig väl på utställning. 
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Inledning 

För att kunna förstå innebörden i målen och syftet med strategierna måste man läsa 

och tillgodogöra sig hela RAS 2018. 

 

Trots att rasen är uppdelad i två populationer särskiljs inte dessa i Svenska 

Kennelklubbens registreringsstatistik. 

 

I rasen förekommer delade championat, jakt, utställning samt ful/champion. 

 
Under åren 2008 - 2017 registrerades totalt 6289st Engelsk Springer Spaniel. Därav var 

andelen jaktspringer ca. 12,9% (819st) 

 

Avelspolicy 

Vår ras utvecklig och framtid grundar sig på uppfödarnas val av avelsdjur och aveln 

måste vara målinriktad, långsiktig och hållbar, så att den inte leder till brister gällande 

exteriör, mentalitet eller funktion. 

 

En förutsättning för detta är att vi inte tömmer rasen på genetisk variation. 
 

1. Dina synpunkter på Avelspolicyn 
 

RAS-st rategi 

Strategin är de konkreta åtgärder som ska genomföras under de kommande åren, 

detta för att uppnå målen. 

 

Uppfödarna ansvarar ytterst för att åtgärder genomförs enligt strategin för att målen i 

RAS ska uppnås. 

 

Uppfödarna ska praktiskt arbeta med att förverkliga strategin och arbeta inom alla 

områden som ingår i RAS, det vill säga mentalitet, hälsa, avelsstruktur, jakt/funktion 

och exteriör. 

 

l<lubbstyrelsens  uppdrag 

Det åligger styrelsen för Springerklubben att: 

 
• Sprida kunskap om alla de områden som omfattas av RAS: Jakt/funktion, 

mentalitet, hälsa, avelsstruktur och exteriör. 

• Stödja lokalavdelningarna i arbetet med att bedriva verksamhet för att uppnå 

målen i RAS. 

• Informera om att ansvaret är lika stort hos hanhundsägare som tikägare i 

avelsarbetet. 

• Kontinuerligt vidareutveckla och uppdatera uppfödarutbildningen. 
 

 
2. Dina synpunkter på RAS-strategin och klubbstyrelsens uppdrag och 

ansvar i arbetet med denna
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Rasens  population/avelsstruktur 

 
Nulägesbeskrivni ng 

Aveln bedrivs i två skilda populationer. 

 
Här kan ej avläsas hur stor del av rasen som är från jaktpopulationen men den är idag 

{2018) cirka 12,9 % av rasens totala registreringar. 

 
Registreringssiffrorna har sjunkit och det ökar risken för minskad genetisk variation. 

 
Registreringsår 1990 - 2018 
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Ökad inavel ger hög risk för försämrad hälsa och mentalitet. 

 
Den genetiska variationen ska vara stor och andelen anlagsbärare av ärftliga sjukdomar 

ska vara låg. 

 

lnavelsgraden för Engelsk springer spaniel var 2018 1,9 %. 

 
Jämfört med många andra raser är detta högt, till exempel har Labrador Retriever som 

är en numerärt mycket större ras en inavelsgrad på 0,8 % 2018. 

 

Inavelsgrad  1990-2018 
 

Rasens genomsnittliga inavelsgrad . Beräknad över 5 generationer. 
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Användning av avelsdjur 1990-2018 
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Avelsdebut  2009-2018 

Tikar: 

 
Enligt Jordbruksverkets krav får en tik inte paras förrän tidigast andra gången den löper 

och inte innan den är 18 månader gammal. 

 

Ett fåtal tikar debuterar i avel före 24 månader. Övervägande antal tikar debuterar i 

åldern 2-6 år. 

 

Hanar: 

 
Hanarna debuterar generellt något tidigare i avel. 2015- 2018 debuterade knappt 10% 

före 18 månaders ålder och knappt 20% före 24 månaders ålder. En minskning jämfört 

med 2011-2013 då cirka 20% debuterade före 18 månaders ålder. 

 

Fler hanhundar bör få chansen i aveln. Ofta finns kullsyskon som kan användas vilket 

ökar den genetiska variationen. 

 

Då flera sjukdomar debuterar sent i hundens liv så bör äldre friska hanhundar 

användas i aveln i större utsträckning än vad som sker idag. 

 

Farfarskurva 

29 hanhundar som är födda år 1992 och framåt som har mellan 100 - 625 barnbarn. 
 

 
 
 

De 15 hanhundarna, i den nedre tabellen födda 2000 och framåt, har lämnat många 

avkommor och barnbarn och kommer att lämna ett stort avtryck i avelsbanken. 

1997 

1992 

1993 

1995 
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Fortfarande överanvänds hanhundar vilket gör att deras avkommor står för en stor del 

av populationen. 

 

Viktigt att tänka på att en hanhund ej bör ha mer än 10 % av antalet födda valpar per 

år under sin livstid. 

 

Importer (hanar+tikar) 
 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

6+8 9+11 5+11 8+9 8+3 8+15 12+12 9+17 7+14 11+16 

Huvudsakligen kommer importerna från Storbritannien. Jaktpopulationen står för den 

största delen. 

 

Att importera obesläktade avelsdjur breddar avelspopulationen. 

 

Re gistrerin gsstatistik Storbritannien 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

12,700 13,988 12,883 12,792 11,316 10,616 10,246 9,827 9,958 10,152 

 

 

 

Re gistrerin gsstatistik Norge 
 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

250 219 158 224 195 196 189 204 190 295 
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Re gistreringsstatistik  Finland 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

348 309 290 285 324 276 316 241 278 234 

 

 

Re gistrerin gsstatistik  Danmark 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

163 165 101 151  96 127 76 105 125 238 

 
 

Registreringarna i de nordiska länderna och även länder i norra Europa bygger på 

samma stamtavlor. Hos jaktpopulationen är stamtavlorna huvudsakligen engelska . 

 

Mål och strategier 
 

 
En god avelsstruktur är en 

förutsättning för att föreb yg ga 

hälsodefekter kop plade till hög 

inavelsgrad. M ålet är att öka den 

genetiska variationen. 

 

Vi ser att orsaken till minskad 

genetisk variation är att avelshundar 

fortfarande  överanvänds . 

I navelsgraden är för hög jämfört  med 

andra raser. 

 

• Att inavelsgraden minskar under nuvarande nivå (1,9 % 2018) under kommande 5- 

årsperiod. 

• Att en hanhund inte bör lämna mer än 10% av ett normalårs registreringar under 

sin livstid. {2018 - 57 avkommor) 

• Att löpande informera om farorna med att överanvända hanhundar i aveln. 

• Att hålla en så låg inavelsgrad som möjligt i enskilda kombinationer (max 6,25 %). 

• Att undvika att upprepa kombinationer. 
 

 
3. Dina synpunkter vad gäller avelsstruktur och det uppsatta målet,  

samt de listade delmålen ovan, för att öka den genetiska variationen



RAS-dokument avseende Sida SVENSKA  KENNELKLUBBEN 
 

 
 
 
 

 

Strategi 

Att genom klubbens samtliga informationskanaler sprida kunskap om genetik 

och avel. 

• Att fortlöpande informera om vikten att hålla en låg inavelsgrad i rasen. 

• Att sprida kunskap om hanhundsägares ansvar vid avel. 

• Att informera i Springertidningen och på klubbens hemsida när en hanhund 

uppnår maximalt antal avkommor. 

 

 

4, Dina synpunkter på strategierna för att nå målet/delmålen

HUNDÄGARNAS   RIKSORGANISATION 
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Hälsa 

 
NuIägesbeskrivn ing 

 
 

Engelsk springer spaniel är en förhållandevis frisk ras. Den är friskare än genomsnittet 

när det gäller rörelseapparaten, luftvägar, hjärtan samt neurologiska problem. 

 

Dock är rasen enlig försäkringsstatistik överrepresenterad gällande vissa åkommor 

såsom hud, öron, allergi, juvertumörer, glaukom samt temperament. 

 

Mellan 2009-2014 fanns rasen upptagen på Svenska Kennelklubbens SRD lista 

(särskilda rasspecifika domaranvisningar) gällande lösa ögonkanter samt lös hud runt 

huvud och hals. Detta är viktigt att uppmärksamma i avelsarbetet så att problemen 

inte återkommer. 

 

2018 infördes HO index för rasen som ytterligare ett hjälpmedel i avelsarbetet. 
 

Glaukom är en ögondiagnos där rasen är överrepresenterad. Därför rekommenderar 

rasklubben gonioskopi. Undersökningen innebär att ögats tryck samt avflödet i ögats 

kammarvinklar mäts. 

 

I bilaga finns information om juvertumörprojektet och sjukdomarna AMS samt 

Fucosidos som förekommer på rasen. 

 

Mål 
 

En av grund pelarna i sund hundavel är givetvis en sund hälsa. Hälsofrågan måste alltid 

ligga ifokus i vår avel. M ålet måste alltid vara att föda upp friska hundar med 

rastypiskt temperament. 

Ur SKK:s grundregler § 2:2 

"Att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom/ funktionshinder 

och som har ett gott och för rasen typiskt temperament" 

"Att endast genomföra parnin gskombination som utifrån ti/lgänglig information inte 

ökar risken för allvarlig sjukdom/ funktionshinder hos avkomman" 

Att stärka rasens hälsa och föda hundar med så få hälsostörningar som möjligt. 

 

 

5. Dina synpunkter på målet/delmålen att stärka rasens hälsa  
och födda hundar med så få hälsostörningar som möjligt
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Strategi 

 
• Att regelbundet utvärdera och följa upp den hälsoenkät som gjordes 2018. 

• Att minska antalet hundar som drabbas av de sjukdomar/problem som ESS visat sig 

vara överrepresenterade i försäkringsbolagens statistik. (Hud/öron/allergi, 

juvertumörer, glaukom  och temperament). 

• Att ingen ökning sker avseende hundar belastade med höftledsdysplasi. 

• Att arbeta för att så många ESS HD-röntgas för att ett så korrekt index som möjligt 

kan uppnås. 

• Att minska förekomsten av ärftliga ögonsjukdomar. 

• Att fler hundar över fem år ögonlyses för att kartlägga PRA-anlag. 

• Öka kunskapen om hälsoläget i rasen hos uppfödare, hanhundsägare och 

hundägare. 

• Att ytterligare stärka rasens hälsa och minska förekomsten av de ärftliga sjukdomar 

vi har i rasen. 

• Att undvika spridning av allvarliga hälsoproblem. 

• Att fortsatt uppmuntra till att så många ESS som möjligt ögonlyses. 

• Att fortsatt uppmuntra till att så många ESS som möjligt genomgår gonioskopi före 

avelsdebut. 

• Att uppmuntra till att använda äldre friska hanar i avel. 

• Anordna återkommande avelskonferenser och uppfödarträffar. 

• Göra återkommande hälsoenkäter som kan vara riktade vid behov. 

• Att kontinuerligt utvärdera statistik från försäkringsbolagen gällande veterinärvård 

och liv för att bevaka hälsoutvecklingen. 

• Att hålla oss uppdaterade om aktuell forskning. 

• Att rasklubben fortsätter stödja de rasspecifika forskningsprojekt som pågår 

gällande juvertumörer och PRA. 

• Att endast använda friska avelsdjur. 
 
 

Avstämning mot målet 

Avstämning mot målet: Avelskonferenser har anordnats vartannat år där det 

fokuserats på mentalitet och hälsa. Under de sista fyra åren har två hälsoenkäter 

skickats ut, 2014 års enkät besvarades av 21.7 springerägare. 2018 års enkät 

besvarades av cirka 730 springerägare. Denna enkät var webbaserad och ej riktad till 

en speciell årskull. 

Springerklubben håller sig alltid uppdaterad om aktuell forskning och stödjer pågående 

forskningsprojekt. 

Bilaga: Hälsoenkät från 2018 

 

6. Dina synpunkter på strategierna för att nå målet om stärkt hundhälsa
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Nulägesbeskrivning 

Engelsk springer spaniel finns representerad i många olika grenar inom hundsporten. 

En av anledningarna till rasens allsidighet är dom jaktliga egenskaperna. Rasen är 

mycket läraktig, mån om att göra sitt bästa, hålla sig nära och vara ägaren till lags. 

 

Enligt rasstandarden ska rasen vara vänlig, gladlynt och lättlärd. Blyghet och 

aggressivitet är absolut inte önskvärt . 

 

Dock är rasen överrepresenterad enligt Agria breedprofile när det gäller 

beteendeproblem. 

 

Enligt hälsoenkäten 2018 svarar 97,4 % nej på frågan om hunden är aggressiv. 

På frågan om hunden är rädd/osäker svarar 26,7 % ibland och 4,7 % ja . 

 

Värt att notera är att kastrering har ökat och att en del beteendeförändringar kan vara 

ett resultat av detta. 
 

 
 

I februari 2018 hade cirka 200 Engelsk springer spaniel genomfört BPH (beteende-och 

personlighetsbeskrivning hund). Springerklubben fick då tillgång till rasens 200 analys . 

 

I analysen kan man se att en Engelsk springer spaniel är glad, trygg, energisk, lekfull 

och nyfiken. Få hundar visar hotfullhet och aggressivitet. 

   Se bilaga, BPH 200 analys. 

 

7. Dina synpunkter nulägesbeskrivning och bruksegenskaper
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Jakt och funktion 
 

 
Mål 

• Att genom information och uppmuntran öka antalet starter på 

jaktprov/nybörjarprov inom de båda raspopulationerna. 

• Att upprätthålla den höga kvaliteten på jaktegenskaperna. 

• Att öka intresset för rasen som jakthund. 

 

8. Dina synpunkter på de uppsatta målen kring jakt och funktion 
 
Strategi 

Kontinuerligt informera om jakt och funktion via klubbens samtliga 

informationskanaler. 

• Fortsätta utveckla olika typer av provverksamhet för att så många hundar som 

möjligt från båda populationerna kan deltaga. 

• Att öka samarbetet mellan dom två raspopulationerna. 

• Att öka kunskapen om rasens funktion hos uppfödare, hundägare och 

valpspekulanter. 

 

Avstämnin g mot målet  

Avstämning mot målet: Antalet startande hundar på prov ligger relativt konstant 

mellan 2012 - 2018. 

 
9. Dina synpunkter på att nå målen kring jakt och funktion 

 

Statistik och resultat spanieljaktprov fält/Nybörjarprov A och B 
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Mentalitet 
 

 
Mål 

 

• Att så många ESS som möjligt genomför BPH, första målet är att uppnå 500 hundar. 

• Att så många avelsdjur som möjligt genomför BPH. 
 

10. Dina synpunkter på de uppsatta målen kring mentalitet 

Strategi 

• Att i avel endast använda friska, ändamålsenliga och mentalt rastypiska Engelsk 

springer spaniel utan rädslor och aggressioner. 

• Att öka kunskapen om hundens/rasens mentalitet hos uppfödare, hundägare och 

valpspekulanter. 

• Att öka intresset bland uppfödare och hundägare att genomföra BPH genom 

information och  utbildning. 

 

 

11. Dina synpunkter på strategin för att nå målen som rör mentalitet 
 

Avstämnin g mot målet 

Avstämning mot målet: Antalet  deltagande  hundar  på BPH har ökat snabbt tack vare 

sponsring från rasklubben . Till och med december 2018 har 242 ESS genomfört  BPH. 
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Exteriör 

 
Nulägesbeskrivning 

 
Exteriörbedömnin g 

Generellt håller rasen en hög exteriör kvalitet. 

 
Mellan 2009-2014 fanns rasen upptagen på Svenska Kennelklubbens SRD lista 

{särskilda rasspecifika domaranvisningar) gällande lösa ögonkanter samt lös hud runt 

huvud och hals. 

 

Exteriöra överdrifter 

Enligt rasstandarden ska en Engelsk springer spaniel vara moderat i alla avseenden. 

Domare och uppfödare bör vara uppmärksamma på övervinklade bakställ, lösa 

ögonkanter, lös hud runt huvud och hals samt för riklig päls. 
 

 

 
12. Dina synpunkter kring nulägesbeskrivningen kring exteriör 

 
Må l 

• Att hos exteriördomare öka förståelsen för sambandet mellan konstruktion och 

rasens funktion. 

• Att hos exteriördomare öka förståelsen för de familjetypsvariationer som 

förekommer inom rasen. 

• Att öka kunskapen om rasen hos officiella exteriördomare som inte är 

rasspecialister. 

• Att fler rasspecialister dömer på officiell utställning 
 

13. Dina synpunkter på de uppsatta målen kring exteriör
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• Att bibehålla den höga andelen hundar med excellent och ek på utställning 

som vi har i dag. 

• Att öka antalet hundar som deltager på officiell utställning. 

• Att hos uppfödare och hanhundsägare öka kunskapen om sambandet mellan 

exteriör och funktion samt om rasens olika typer/populationer. 

 

Strategi 

• Att stimulera uppfödare och hanhundsägare till att delta på konferenser och 

utbildningar i exteriörkunskap. 

• Stimulera till att fler hundägare deltager på utställning. 

• Göra regelbundna uppföljningar av utställningsresultaten samt informera om 

detta. 

• Att avelsdjur är exteriörbedömda på utställning. 

 
Avstämning mot målet 

Avstämning mot målet: Rasen har fortsatt hög exteriörkvalitet vilket visas genom 

antalet hundar med excellent och ek på utställning. 

 
 
 

 
 
 

14. Dina synpunkter på strategierna för att nå de uppsatta målen  
kring exteriör
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Springerklubbens avelsrekommendationer 
 

Dessa rekommendationer ersätter inte och står heller inte över Svenska 

Kennelklubbens grundregler och stadgar, utan är tänkta att vägleda uppfödare av 

Engelsk Springer Spaniel. Klubbens specifika avelsstrategier (RAS) ska också användas 

som vägledning i avelsarbetet. Som uppfödare av Engelsk Springer Spaniel ska du vara 

väl förtrogen med och följa SKK:s grundregler och vårt RAS-dokument. 

Alla uppfödare ska vara väl införstådda med att Engelsk Springer Spaniel är en 

stötande och apporterande fågelhund. Uppfödare ska ha studerat rasen i arbete och 

vara införstådd med sambandet mellan rasens exteriör, dess mentalitet och dess 

brukbarhet. Du bör som uppfödare kunna informera valpköpare om rasens egenskaper 

och användbarhet samt vara tillgänglig för stöd och vägledning av dina valpköpare. 

Detta deldokument i Springerklubbens RAS, är till för att användas vid det dagliga arbetet 

i klubben när det gäller att förverkliga våra mål och strategier. 

 
För att kunna förstå innebörden i målen och syftet med strategierna måste man läsa 

och tillgodogöra sig hela RAS 2018. 

 
Uppfödare av rasen bör ha genomgått Svenska Kennelklubbens eller av 

Springerklubben anordnad uppfödarutbildning. Detta gäller i första hand nya 

uppfödare av Engelsk Springer Spaniel, men erfarenheten är den att även äldre mer 

erfarna uppfödare har stor behållning av att få ny kunskap och dela med sig av sin 

egen och få ta del av andras erfarenheter. 

Uppfödaren bör för egen del utvärdera och regelbundet följa upp avelsresultatet och 

avelsdjuren. 

 
15. De mål och strategier som föregående målområden i RAS-dokumentet beskriver riktar 

sig övergripande till ALLA som har intresse eller engagemang i rasen Engelsk Springer 
Spaniel, oavsett position eller funktion. Springerklubbens avelsrekommendationer är 
däremot konkreta och handgripliga råd till uppfödarna i själva avelsarbetet. 
Råden/rekommendationerna är så utformade att de direkt främjar måluppfyllelsen i 
RAS. Detta gäller särskilt de områden där utvecklingen är oroande. Det är självklart att 
alla medlemmar i Springerklubben är välkomna att lämna synpunkter på 
Avelsrekommendationerna. 

    Dina synpunkter på Avelsrekommendationerna i stort 
 

Rekommendationer för svenskägda avelsdjur 

Det är Springerklubbens önskemål och förhoppning att uppfödare av Engelsk springer 

spaniel ska följa nedanstående rekommendationer för svenskägda avelsdjur: 

• En tik måste ha fyllt 24 månader vid parning. 

• Hane bör ej ha mer än 10 % av antalet födda valpar per år under sin livstid. (2019 - 

57 avkommor). 

• Avelsdjuren ska vara HD-röntgade med grad A eller B. 



 

 

 
 

• Undantag: Hund med HD grad C kan användas i avel om HO-index på den 

planerade kullen enligt SKK:s avelsdata är 100 eller högre vid parningstillfället. 

• Båda föräldrarna skall vara ögonlysta av ögonlysningsveterinär inom 1år före 

parningen och vid ögonlysningstillfället blivit bedömd som ej behäftad med ärftlig 

ögonsjukdom. 

• Att alla avelsdjur bör gonioskoperas före avelsdebut. 

• Att varje enskild avelskombination har en så låg inavelsgrad som möjligt. 

• Hane och tik skall ha erhållit lägst Very Good i kvalite i officiell klass på utställning 

vid lägst 15 månaders ålder. Alternativt lägst Godkänt Nybörjarprov B och godkänt 

vattenprov eller pris på officiellt jaktprov. SK förmedlar ej valpar efter föräldrar 

som har erhållit 0-pris pga. mentalitet. 

 
Springerklubbens krav för att vara med på Uppfödarlistan 

 
• Uppfödaren ska vara medlem i Springerklubben (gäller samtliga delägare i 

kenneln). 

• Uppfödaren ska följa Jordbruksverkets regelverk kring avel och hundhållning. 

• Uppfödaren ska följa Svenska Kennelklubbens grundregler. 

• Uppfödaren ska följa Springerklubbens avelsrekommendationer. 

 
Regler för Springerklubbens valpförmedling 

 
• Uppfödaren ska vara medlem i Springerklubben, gäller samtliga delägare i kenneln. 

• Uppfödaren förbinder sig att följa RAS (Rasspecifik Avelsstrategi). 

• Uppfödaren förbinder sig att följa SKK's grund regler och avelspolicy. 

• Uppfödaren förbinder sig att följa Springerklubbens  avelsrekommendationer. 

• Avelsdjuren ska vara HO-röntgade med grad A eller B. Undantag: Hund med HO 

grad C kan användas i avel om HO-index på den planerade kullen enligt Sl<l<:s 

avelsdata är 100 eller högre vid parningstillfället. 

• Inavelsgraden i avelskombinationen får högst vara 6,25 %. 

• Valpkull efter hane som passerar gränsen för maximala antalet avkommor 

förmedlas ej. 

 

16. Dina synpunkter på 

A. Springerklubbens rekommendationer vad gäller avel med 

svenskägda djur 

 

B. Springerklubbens krav för att vara med på Uppfödarlistan 

 

C. Springerklubbens regler för Valpförmedlingen 

 

17.  Synpunkter, tankar, frågor och funderingar som du vill skicka med 

och som inte kommit fram i enkäten 
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Summering 
 
 
 

Plan för fortsatt arbete i klubben 

 
 

Årlig genomgång av RAS för att stämma av målen. 

Revidering bör ske om cirka fem år. 

Rasklubbens styrelse verkar för att RAS förankras hos uppfödare och övriga 

medlemmar genom  möten och information. 

 

RAS är förankrat hos uppfödare och övriga medlemmar genom avelskonferenser, 

rasträffar samt klubbens hemsida. 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

 

Källhänvisningar 

• SKK avelsdata 

• Agria Breedprofile 

• Hälsoenkät 2018 

• BPH 200 analys 

• Svenska  Kennelklubben 

• Springerklubben 

Bilagor 

• Hälsoenkät 

• BPH 200 analys 

• Användning av avelsdjur med ögondiagnoser 

• Juvertumörprojektet 

• Fucosidos 

• AMS 
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