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Der findes metode
til at teste for sygdommen, men kun
få springere bliver
testet,hvis nogen
overhovedet.
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Der findes DNAtest og sygdommen
er stort set elimineret i DK
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skellige typer for
PRA – den ene kan
der DNA-testes for
CORD-1, bliver
næsten ikke benyttet i DK. Den anden
form arbejder videnskaben fortsat
på at finde DNA´et
på.For brugere som
IKKE forstå, at her
er tale om 2 forskellige typer, kan en
CORD-1 test give
en falsk tryghed.

Tages i videre hensyn til i avl.
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Skavanker, lidelser og sygdomme, som ikke er anført i RAS,
men som vi kender blandt danske DKK hunde.
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kelse af øre og rendende øjne. Husstøvmide allergi er
en kendt form for
allergi hos ESS. Det
kan ikke afgøres i
hvor høj grad det er
arveligt. I avl bør
der selekteres på at
hunde der har en
form for kløe, hud
fortykkelse og lign.
ikke parres sammen. Allergi ramte
hunde bør ikke anvendes i Det er nok
et latens problem,da det ses at allergi
hos en hund pludselig kan optræde.
Skab loppeangreb
mm der får hundens
imum system til at
dale- kan få en allergi form i udbrud.
Snævre øregange på
Ess er ikke ønskværdigt, da det ofte
er med til at skabe
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Overtypnings/eksteriørproblemer
konstateret i svensk dommervejledning.
Man skønner at racen fremstår homogen og overholder som helhed
racens standard, med de små uensartheder i type fra opdrætter til
opdrætter. Man anser disse uensarheder som en styrke.

Der er en stor middelbredde hos hundenne i eksteriør
mæssig sammenhed.
ESS holder en høj
standard i DK også
sammenlignet med
resten af scandinavien og hjemlandet
UK.
Øjenforven er et
problem i de øvrige
lande DET bør vi
være opmærksomme på

Størrelser?
Ingen problemer
med størrelse

Overtypnings/eksteriørproblemer som
ikke er anført i svensk dommervejledning, men som vi kender
fra danske hunde.
Pelse:
Der er ingen overdreventhed.

Temperament

Der kan findes nogle hanner som står
lidt højt i tempre-

mentet, men generalt er der ikke noget temprementmæssige problemer.
Hanner bør kunne
indgå i socielt samvær- f. eks træning
udstilling eller jagter, med en behørig
respekt men ingen
aggresivitet.
Der opleves sjældent slagsmål i udstillingsrineneselvom man kan
fornæmme at nogle
hanner vogter !!!

Jagtegenskaber

Springeren lever op
til sit mål som jagthund, den er trofast
og går passende
under bøssen. Selv
på avlede linjer der
ikke gennem en
årerække er brugt til
alv, ses hos afkom
en høj jagtpassion
og en høj dresserbarhed. Springere
trives med det den
ønskes brugt tilMen han ønsker at
være aktiv. Alle
former for træning,
apportering, agility,
eller en skovtur er
ønsværdig. Den
trives hos den aktive familie og er en
højtskattet jagthund

Hvis der er angivet mere end 5 forhold i RAS eller mere ned 3 forhold i den svenske dommervejledning eller I mangler felter til at supplere med danske iagttagelser, bedes I enten selv indsætte
flere rækker eller bruge to skemaer. Men vi vil meget gerne have, at I benytter skemaet og ikke blot
oplister på anden vis.

