Er vores DKK-racer ok?
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Racens navn __Irish Water Spaniel___________________________________________________
Specialklub
__Spanielklubben__________________________________________________________
Udfyldt af (navn og dato) 03.09.09 Connie Hurup Philipsen._____________________________________________

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

Hofteledsdysplasi

Albuedysplasi

Cataract

.
A: 0%
B: 50 %
C: 28,6 %
D: 21,4 %
E: 0%

76,9 % status 0
7,7 % status 1
7,7 % status 2
7,7 % status 3

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

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

1

14 hunde fotograferet i perioden .2000-2009
De nævnte hunde har ikke udvist problemer i
forb. med deres
HD-status.

1

1

13 hunde fotograferet i perioden 2000-2009
De nævnte hunde har ikke udvist problemer i
forb. med status.

33,33 % ikke 1

1

9 hunde lyst i

arvelig
66,66 fri

Hudproblemer

1 hund konstate- 8
ret hyperallergikker

perioden 20002009
Ingen udviste
problemer i forb.
med status

8

Perioden 2002 2009
Ud af 24 hunde.

Øreproblemer

Ingen nævneværdige problemer.

Epilepsi

Ingen.tilfælde

Mave/tarm

Enkelte tilfælde
af diarre’ og
mavekatar
2 tilfælde af blærebetændelse.

Urinvejsproblemer

Skavanker, lidelser og sygdomme, som ikke er anført i RAS,
men som vi kender blandt danske
DKK hunde.
Cancer
1 mave/tarm.
8 år.
1 svulst i kæben.
4½ år.

Overtypnings/eksteriørproblemer Ingen
konstateret i svensk dommervejledning.

Cancer i ung
alder er et tiltagende problem
indenfor racen
set på globalt
plan.
Begge hunde var
importer fra
lande hvor problemet ofte er
set.

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

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.

