
 

 

Tydliggörande gällande kriterier för avelsrekommenderade hundar enligt RAS 
Svenska Slovensky Kopovklubben  

 

Nedanstående beskrivning syftar till att vara en översiktlig beskrivning gällande vilka kriterier 

som en kopov ska uppnå för att blir en avelrekommenderad hund. Kriterierna finns i RAS 

(Rasspecifik avelsstrategi) från 2018 och är markerade med en svart punkt.  

 En avelsrekommenderad hund noteras på klubbens lista över avelsrekommenderade hundar 

och finns tillgänglig på hemsidan.  

Svenska Slovensky Kopovklubbens kriterier är en sammanvägning av jaktliga- samt 

hälsomässiga kriterier som anses vara särskilt viktiga för att säkerställa att aveln i Sverige 

upprätthåller rasstandarden.  

• Inavelsgraden inte överstiger 6,25 % i enskilda kullar.  

 • En avelshund bör inte ha mer än 20 avkommor.  

• Har gått till pris på jaktprov.  

Kommentarer: innebär att hunden fått en etta, tvåa eller trea på jaktprov för drivande vildsvinshundar. 

Styrelsen önskar en kopia på jaktprovsprotokollet som mailas från hundägaren.  

 

• Då yngre hundar (upp till och med 3 år) används i avel kan jaktprovsmerit ersättas med ett av följande: 

 - Godkänt resultat på Svenska Slovensky Kopovklubbens egna hägntest eller  

- Genomfört anlagstest i vildsvinshägn med bedömningen "bra prestation" i alla moment, undantaget 

”Lydnad” 

Kommentarer: Sedan några år tillbaka har SSKK ett eget hägntest för yngre hundar där deras förmåga 

att arbeta med vildsvin i hägn bedöms. Hägntestet protokollförs och arkiveras hos klubben. Testet 

stambokförs inte på hunddata. Hägntestet har för avsikt att kunna ge en bild av hundens sätt att arbeta 

med vildsvin enligt tre kategorier. Sök och upptag, mod och jaktlust samt samarbete. Ta kontakt med 

styrelsen om du är intresserad av att starta din hund på klubbens hägntest. SSKK hägntest är aktuellt 

som merit för hund på avellistan upp till och med att 3 år.  

Anlagstest i vildsvinshägn, även kallat diplomtest, är ett test som även det syftar till att utvärdera 

hundens anlag som vildsvinshund. Anlagstesten genomförs i särskilda provhägn och med bedömare som 



Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté godkänt. Anlagstest i vildsvinshägn stambokförs på 

hunddata. Kopovklubben har undantagit momentet lydnad som innefattar att hunden måste vara 

kopplad inom en viss tid. Det betyder att en kopov som inte får godkänt med anledning av att hunden 

inte kunnat kopplats inom provtiden ändå kan tillgodoräkna sig den meriten i förhållande till klubbens 

krav under förutsättning att hunden får bedömningen ”bra prestation” på alla övriga moment. 

Observera att det gäller enbart hundar med en ålder upp till och med tre år.   

För närvarande pågår ett arbete från SSDV att ta fram ett nytt hägnprov.  

 

 • Där minst ena hunden i en parning har bedömts skalla på löpa. 

Kommentar: skall bedöms via SSKK spårskallprov eller i samband med jaktprov. Då rasen är en drivande 

vildsvinshund är det viktigt att i avelsarbetet beakta föräldradjur som ger skall i löpa och ej enbart vid 

synkontakt. Enligt kriterierna i RAS kan en så kallad ”hård hund i skallet” användas i avel, men ska då  

med fördel kombineras med en hund som bedöms vara lös i skallet.  

Om du är intresserad av att genomföra klubbens spårskallprov, ta kontakt med styrelsen.  

 

 • Har HD grad A eller HD grad B samt ED grad 0.  

Kommentarer: Höft- och armbågsröntgen genomförs hos de flesta veterinärkliniker i Sverige. Innan du 

bokar tid för röntgen hos din veterinär går du in på Svenska Kennelklubbens hemsida och beställer 

avläsning. Därefter tar du kontakt med din veterinär. Veterinärkliniken skickar resultaten till SKK där 

särskilt utsedda veterinärer granskar resultaten och därefter stambokförs dessa på Hunddata och 

Avelsdata. Du får ett certifikat mailat till dig med resultatet.  

Som hundägare till en jakthund är det av intresse att ha kännedom om din hunds höfter- samt armbågar. 

Våra hundar utsätts för en stor fysisk belastning och med vetskap om din hunds resultat från höft- och 

armbågsröntgen har du goda möjligheter att skapa bättre förutsättningar för din hund i de fallen det 

kan vara nödvändigt. Det gäller även givetvis för er hundägare som inte har intresse av att använda era 

hundar i avel. Kopovrasen i Sverige får anses ha ett relativt litet antal hundar som genomgått höft- samt 

armbågsröntgen. Dock är den typen av hälsodata viktig som utvärdering av nutidens status gällande 

HD/ED på kopovrasen i landet, enskilda parningar samt linjer bakåt i tiden. Ett högre antal röntgade 

kopovar i landet kan på längre sikt innebära att rasklubben kan ansöka om att få använda sig av HD-

index som är ett system som ytterligare förfinar urval och sammansättning av bra avelskombinationer.  

Hundar som röntgas från 1 februari 2022 och framåt i tiden ska röntgas för HD samt ED för att vara 

aktuella för listan över avelsrekommenderade hundar.  

Sedan tidigare godkända hundar på klubbens lista över avelsrekommenderade hundar kommer att stå 

kvar som rekommenderade hundar trots att de ej har ett känt ED resultat. För dispenser gällande 

röntgenresultat, se sidan 2.  

• Erhållit en bedömning på utställning i öppenklass eller jaktklass om minst ”very good” efter 24 

månaders ålder samt har en mankhöjd inom måttangivelserna i rasstandarden.  

Kommentarer: sedan 2019 och fram till och med 2021 har Slovensky Kopov haft ett tillfälligt beslut om 

obligatorisk mankhöjdsmätning i samband med utställning efter att rasklubbens styrelse gjort en 

ansökan till Utställningskommittén. Skälet till ansökan var att det i utställningsringen primerades hundar 

i form av goda exteriöra bedömningsresultat trots att hundarna hade en högre mank än vad som anges 



i FCI´s rasstandard. I de nya utställning- och championatreglerna som börjar gälla 1/1 2022 är den 

obligatoriska mankhöjdsmätningen borttagen. Styrelsen för SSKK har lämnat en skrivelse till 

Utställningskommittén med en begäran om fortsatt obligatorisk mankhöjdsmätning. Innan beslut av SKK 

är fattat i denna fråga önskar vi kopovägare att i samband med utställning ställa frågan till domare om 

möjlighet att mäta hunden samt att införa resultatet i protokollet.  

Måttangivelser mankhöjd enligt FCI (internationella rasbeskrivningen): hanhund 45-50 cm och tik 40-45 

cm.  

Vi vill understryka att det alltid finns möjlighet att få hjälp med att visa sin hund i utställningsringen om 

en själv inte har något vidare intresse av hundutställning.  

 

Hur gör jag för att få min hund uppsatt på listan över avelsrekommenderade hundar?  

Om du har genomfört kriterierna med din hund och vill att den ska finnas tillgänglig för avel kontaktar 

du styrelsen och specifikt avelsrådet. Avelsrådet tittar på meriteringen och hundens resultat, om 

hunden uppfyller kraven kommer ett så kallat avelsdatablad att upprättas samt särskilt beslut som 

meddelas hundägaren. Därefter publiceras hundens namn på listan med avelsrekommenderade 

hundar. Listan finns tillgänglig på klubbens hemsida. Avelsrådet använder listan vid förfrågningar 

gällande parning. Vid genomförd parning mellan två rekommenderade hundar, presenterar klubben 

hundarna och deras meriter i våra kommunikationskanaler.  

Observera att medlemskap i SSKK krävs.  

 

Styrelsens tankar kring dispens utifrån ovanstående kriterier  

Ett övergripande och viktigt område för rasklubben är att främja att avel sker med hundar som har ett 

jaktligt arbetssätt enligt rasbeskrivningen. I Sverige är Kopovrasen förhållandevis liten och få hundar 

meriterar sig inom samtliga områden jakt, exteriör bedömning och hälsostatus (HD/ED). Det är viktigt 

att inte utesluta intressanta hundar i aveln. Därmed kan enstaka hundar bli aktuella för ett beslut om 

dispens om hunden genom jaktprovsmerit är intressant ur avelssynpunkt.  

Dispenser kan ges till en hund för en enstaka kull och i en bestämd kombination med annan hane eller 

tik. Beroende på dispensens innehåll och skäl kan efter utvärdering av den första kullen hundägaren 

ansöka om ytterligare dispens för att para hunden.  Jaktprovsmeriter är en central del i förhållande till 

dispenser som ges av styrelsen.  

En hundägare som vill ansöka om en dispens gör det genom att ta en kontakt med styrelsen. Styrelsen 

kommer att se till hundens samlade meriteringar samt ha en diskussion med hundägaren.  

Ovanstående information gällande klubbens arbete med dispenser är förankrat i samband med SSKK 

årsmöte i april 2021.  

 

 

// Sammanställt av styrelsen för SSKK under 2021  

 


