
Fra: Kim Bellamy <Kim.Bellamy@nkk.no> 
Dato: 16. april 2018 kl. 10:07:17 CEST 
Til: Torine Kriznik <torine.kriznik@hotmail.com> 
Emne: SV: RAS- spansk vannhund 

Hei,  

  

Og tusen takk for RAS for spansk vannhund.  

  

Generelt er dokumentet av svært høy kvalitet, og jeg har ingen egentlig innvendinger mot å 

godkjenne og publisere det som det er. Under følger likevel et par kommentarer og innspill fra meg. 

  

Dato mangler på forsiden. Dokumentet er gyldig til og med 1.4.2023. 

  

Side 6: Vær obs på at et økt antall hunder ikke nødvendigvis betyr at den genetiske variasjonen har 

økt. Den genetiske variasjonen vil øke ved tilførsel av nytt avlsmateriale, for eksempel ved import 

av ubeslektede hunder fra Spania, men ikke ved at det fødes et større antall hunder innen den 

samme, lukkede populasjonen. Jeg har inntrykk av at dere importerer hunder fra Spania og kanskje 

til og med relativt nylig innmønstrede/nyregistrerte hunder – dette vil bidra svært positivt til den 

genetiske variasjonen. 

  

Øverst side 7: Veldig bra! 

  

Matadoravl side 7: Supert at dere bruker 5%-regelen! 

  

Helse: Grundig og veldig godt skrevet. Når det gjelder HD har dere så vidt nok hunder til at dere kan 

få beregnet HD-indeks. Det vil jeg absolutt anbefale, fordi dere da kan få brukt flere hunder i avl, 

inkludert en del med suboptimale hofter, så lenge de kombineres med en partner med høy indeks 

slik at samlet indeks for kombinasjonen blir minst 200. Gi beskjed dersom dere ønsker indeks, så 

skal jeg legge dere til neste kjøring.  

  

Atferd: Som dere allerede vet, syns jeg arbeidet dere gjør med sosialitetstesten er fantastisk. Jeg 

støtter fult ut anbefalingen om at alle individer som benyttes i avl bør ha gjennomført 

sosialitetstest. Arbeidet i deres klubb på dette området er et eksempel til etterfølgelse, og jeg er så 

spent på fortsettelsen! 

  

Eksteriør: Det at det er stor variasjon i eksteriøret til rasen skal dere være veldig glade for, da det 

indikerer god genetisk variasjon. Det er veldig flott at dere skriver at dette er noe dere ønsker å 

opprettholde – bra! Første avsnitt under «overdrevne eksteriørtrekk» er bra, men kan flyttes til 

«eksteriør», da dette egentlig er hyppige feil. Med overdrevne eksteriørtrekk mener vi i 

utgangspunktet overdrivelser av standard som medfører problemer. Det dere skriver om for mye 

pels og overdrevent «stell» er veldig bra.  

  

Gjør evt. noen siste endringer dersom dere ønsker det, og send meg deretter endelig versjon for 

publisering på nkk.no. 

  

Vennlig hilsen  
KIM BELLAMY 

Veterinær/avlskonsulent 
Tel:  45445179, epost: kim.bellamy@nkk.no 
------------------------------------------------------------------------ 

Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, Bryn, Oslo.  

Postadresse: Postboks 163, Bryn, 0611 Oslo 
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