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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.

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

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.
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Der er ikke udarbejdet RAS i Sverige for Sussex .

Observationer vedr . øjenproblemer 5 %
grundet alt for løs og rigelig tyk
hun og løse øjenkanter .

Det anses ikke for
at være et problem
blandt opdrættere i
Dk , Sv og Norge .

Skavanker, lidelser og sygdomme, som ikke er anført i RAS,
men som vi kender blandt danske
DKK hunde.
Hofteledsdysplasi
95 % af ra( Men Sussex er en race af Dværg- cen
vækst )
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Sussex Spaniels
med D og E hofter
kan gå på jagt hele
livet uden problemer og bliver ofte
ældre end de andre Spanielracer .

2%

3

3

Hvis Sussex ikke
bliver socialiseret
fra hvalpestadiet
kan de udvikle
uønsket dominans
.

Overtypnings/eksteriørproblemer
konstateret i svensk dommervejledning.
Observationer vedr . øjenproblemer 5 %
grundet alt for løs og rigelig tyk
hun og løse øjenkanter .
OBS på Øjne og hud .
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Temperamentsproblemer
Hjertefejl – enkelte tilfælde i England , endnu ingen i Dk .

Overtypnings/eksteriørproblemer

Det anses ikke for
at være et problem
blandt opdrættere i
Dk , Sv og Norge

som ikke er anført i svensk dommervejledning, men som vi kender fra danske hunde.
Bidfejl

25 %

0

Kun et problem hvis
man vil på
udstilling .

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.

