
REGISTRERINGAR 
Under 2013 har det registrerats 298 stycken Irländsk Röd Setter vilket är det lägsta antalet sedan 1990. 16 stycken hundar har im-
porterats. 36 kullar har registrerats med ett kullsnitt på 8,5. 27 hanar användes i avel varav tre hanar har haft tre kullar vardera och 
tre hanar haft två kullar vardera.  Övriga hanar har haft en kull. 35 tikar användes i avel, varav East Meadows Jazz Summer hade två 
kullar (23 valpar). Lägsta ålder för tik att gå i avel är18 månader (SISK).

Avser år 2013        Hundens andel av rasen                                                                                         
Namn     % Ant kullar % Ant valpar Ant kullar  Ant valpar          Kull-snitt 

Heathclare Follow The Magic  8,3  10,8  3  33  11,0 
Brilliant Bronze Gilroy Of Galway  8,3  9,2  3  28  9,3 
Fairhaven How I Became Hilarious 8,3  7,2  3  22  7,3 
Dubliner Georgio Armani  5,6  5,6  2  17  8,5 
Copper’s Magiska Under   5,6  4,9  2  15  7,5 
Dubliner Mac Mio   5,6  4,2  2  13  6,5

INAVELSGRADEN anger hur stor del av avkommans gener som blivit dubblerade genom föräldrarnas släktskap, räknat över ett visst 
antal generationer. Hundar som förekommer i båda föräldradjurens härstamningar är de hundar som bidrar till en avkommas 
inavelsgrad. SKK beräknar inavelsgradens ökning över 5 generationer. Det värde som visas är alltså inavelsgradens ökning från 
generation 1 till generation 5. 

År    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013     
Inavelsgrad     2,3 %    2,1 %    3,2 %    2 %    2,2 %    2,7 %    2,2 %    2,3 %    3 %        
   

HÖFTLEDSDYSPLASI (HD)

Följande gäller enligt SKKs hälsoprogram
Föräldradjuren skall vara höftledsröntgade och ID-märkta annars gäller registreringsförbud för avkommorna (1989-01-01). Det 
är ej förenligt med SKK:s grundregler att i avel använda individ som är behäftad med HD. (1997-01-01). Om uppfödare använder 
HD-belastat avelsdjur åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. (2000-01-01).

154 stycken röntgades under 2013. 113 st (73,4 %) diag-
nostiserades A eller B (godkända att avvända i avel). 26,6 % 
(C – E) icke godkända för avel vilket är en minskning från 31 
% (2012). 

Diagnos  Antal   %
HD grad A   60 39
HD grad B   53 24
HD grad C   29 19
HD grad D   10 6,5
HD grad E   2 1,3

ARMBÅGSLEDSARTHROS (ED)
31 hundar röntgades för ED, 29 stycken diagnostiserades utan 
anmärkning. Två stycken fick diagnosen (1). Det finns inget 
hälsoprogram för ED hos Irländsk röd setter. 

  

VARFÖR RÖNTGA HUNDEN? 

För att kunna välja ut lämpliga 
föräldradjur till nästa genera-
tion måste man försöka bedö-
ma vilka individer som är de 
avelsmässigt bästa!  Genom att 
du röntgar din hund kommer 
din (och andras) uppfödare/
hanhundsägare få informa-
tioner hur bra föräldradjuren 
är med avseende på HD. Till 
skillnad från flera sjukdomar 
din hund kan råka ut för är HD 
realtivt enkelt att mäta. 
Dessutom, har din hund HD 
kan du tidigt sätta in förebyg-
gande behandling i de fall det 
är nödvändigt. 

Hur går man tillväga? Hunden 
skall vara över ett år. Du bokar 
tid hos en veterinärklinik och 
ber om att få hundens höfter 
röntgade. Det kan skilja sig 
mycket i pris så ring runt och 
kontrollera. Det är obligatoriskt 
att ge hunden lugnande medel 
vid HD-röntgen. Observera att 
de lugnande preparaten som 
ges omfattas av ett nationellt 
dopingreglemente vilket in-
nebär 7 dagars karenstid för 
tävlingar, prov och utställning. 
Höfterna avläses av veterinär 
och resultatet är officiellt (visas 
på SKK hund- och avelsdata)  
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