Er vores DKK-racer ok?
PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne
Juni 2009

Racens navn _______Field Spaniel___________________________ ________________
Specialklub ________Spaniel Klubben_________________________________________
Udfyldt af (navn og dato) __Irene Hertz-Pedersen 1 september 2009_________________

Skavanker, lidelser og sygdomme Hvor hyppigt forekonstateret i svensk RAS.
kommer
problemet
hos DKK
hunde? Tallet angives i
procent
f.eks. hos
10% af racen.

HD

Hvor alvorligt vurderer I problemet til at
være for
hunden?
Tallet angives på en
skala fra 110 med 10
som det
mest alvorlige.
5

Hvor alvorKommentarer
ligt vurderer I
problemet til
at være for
hundeejeren?
Tallet angives
på en skala
fra 1-10 med
10 som det
mest alvorlige.

5

Øjne
Nethindefolder

Tumor i yverne

Racen er endnu for
lille i DK for at vi
kan få et indeks
tal.
Men der bør henstilles at kun anvende hunde med
A og B status.
Status C bør kun
anvendes sammen
med A el B status.

Er ikke set i DK,
men bør observeres.

7

7

Kommer ofte først
i 6 – 8 år alderen,
kan afhjælpes ved

at steriliserer tæven i tidlig alder.
I Sverige har 56%
af alle tæver dette,
og der er startet en
undersøgelse af
dette. Undersøgelsen omfatter flere
racer.

Field Spaniel anses for at være en
frisk race ifl SKK

Skavanker, lidelser og sygdomme, som ikke er anført i RAS,
men som vi kender blandt danske
DKK hunde.

Overtypnings/eksteriørproblemer
konstateret i svensk dommervejledning.

Overtypnings/eksteriørproblemer
som ikke er anført i svensk dommervejledning, men som vi kender fra danske hunde.

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.

