SSKK:s regler för avelsgodkännande.
För att få avelsrekommendation från SSKK krävs att båda föräldradjuren är
avelsgodkända. Detta innebär att de uppfyller de krav som SSKK beslutat om då
dessa anses viktiga för att föra kopovaveln framåt. När dessa krav är uppfyllda
hjälper klubben till med både val av täckhund och valphänvisning om
uppfödaren så önskar.

Följande krav ska vara uppfyllda:
•

Båda föräldradjuren ska ha stamtavla som är godkänd av FCI

•

Ägarna till båda hundarna ska vara medlemmar i SSKK

•

Inavelsgraden får inte överstiga 6,25 %

•

Klubbens avelsråd ska kontaktas i god tid innan parning

•

Både tik och hane ska vara godkända enligt nedan

Följande moment ska genomföras enligt instruktion:
•

BPH-mentaltest med skott. Genomförs tidigast vid 12 mån ålder.

•

Hd-röntgen. Får göras tidigast vid 12 mån. Alla kombinationer av Hd-A

•

Fotografering. Foto taget tidigast vid 12 mån ålder och ska visa

•

Utställning. Deltagande i en officiell utställning tidigast vid 15 mån

•

Mankhöjdsmätning. Officiell mätning av hunden ska göras antingen

Arrangeras av många brukshundsklubbar.

och Hd-B är godkända.

stående hund från sidan.

ålder i öppen klass/jaktklass med lägst bedömningen ”Very Good".

vid officiell utställning eller göras av domare godkänd av SKK vid separat
tillfälle. Hane 45cm-50cm, tik 40cm-45cm.

•

•

Spårskalltest. Spårskalltest förs tidigast vid 18 mån ålder på Mamima

Jakt. Hunden släpps på 1 min gamla spår från vildsvin som den ej fått se.
Hunden bedöms antingen som LÖS i skallet (väcker och skallar direkt i
löpan) eller HÅRD i skallet (går efter i spåret men skallar först vid kontakt
med grisarna)
Hägntest. Görs tidigast vid 18 mån ålder och genomförs på Mamima
Jakt. Maximal provtid är 80 min. Hunden har 20 min på sig att hitta
vildsvinen. Hunden ska sedan skälla på grisarna i totalt minst 15 min
varav 5 min ska vara sammanhängande. Provet gärs i något av hägnen
Berget, Utsikten eller Logen. Testledaren gör även en skriftlig bedömning
där momenten: sök-och upptag, mod-och jaktlust och samarbete
(inkallning noteras men är inte ett krav för godkänt prov)
ingår och bedöms i en tregradig skala. Vid aggressivitet mot grisarna har
provledaren rätt att avbryta provet. Anmälan till både spårskalltest och
hägntest som genomförs vid ett och samma tillfälle görs till klubbens
avelsråd som fyller i ett avelsdatablad och skickar detta till Mamima Jakt.
Sedan kommer föraren själv överens med provledaren om lämplig
tidpunkt. Vid detta tillfälle ska även hunden identifieras med hjälp av
chipläsare eller ev. tatuering.

•

Godkänt diplomtest (SKK) gäller lika som godkänt hägntest om så

•

Jaktprov enligt SSDV:s regler med lägst ett 2:a pris gäller lika som

önskas.

hägntest.

Hund som var avelsgodkänd innan den 1/11-2016 är avelsgodkänd
även fortsättningsvis.

Importerad hund som är avelsgodkänd enligt gällande regler hos

kopovklubben i hemlandet räknas som avelsgodkänd även i Sverige efter att
avelsrådet verifierat detta med hemlandsklubben.
Avelsgodkänd hund rekommenderas maximalt till 4 kullar.
Hund som av avelsrådet bedöms ha för rasen mycket värdefulla egenskaper i
något avseende kan efter dispensansökan beviljas undantag från enstaka krav i
reglerna.
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