Förenklad avelsstrategi Rysk-Europeisk Laika
Rubriker märkta med * är uppgifter som är obligatoriska att fylla i. Om utrymmet är för litet går det bra att
hänvisa till en bilaga.

*Rasens namn
Rysk-Europeisk Laika

*Specialklubb
Svenska älghundklubben

*Rasens historia, hemland, användningsområde
Rel härstammar från ryssland och uppkom på tidigt 1900 tal
I begynnelsen använde man hundarna till jakt efter små pälsdjur och som draghundar
Under senare tid även till björn, älg, fågel, vildsvin mm.

*Rasen internationellt
Rel är ganska vanligt förekommande i Finland, Tyskland, Ryssland och Baltikum
Norge har samma bas som i Sverige med ca 20-30 individer.

*När kom rasen till Sverige?

1980

Nulägesbeskrivning i Sverige. Antal registreringar/år de senaste 10 åren
Under en 10års period har registreringarna legat på 2-3 hundar per/år men de sista åren har en liten ökning
skett med fler importer.
Från 2009 till 2014 har registreringarna ökat något, 2009 registrerades 15 hundar, 2010 registrerades 10 hundar,
2011 registrerades 12 hundar, 2012 registrerades 9 hundar, 2013 registrerades 18 hundar och 2014 registrerades
12 hundar (alla siffror inkl importer)

Avelsdata; prov- utställningsresultat, MH, veterinärdata, inavelsgrad
Idag finns en tik med ett 1:a pris på älg samt cacib på utställning, en hane med ett 2:a pris på vildsvin och
2 cert på utställning.
På utställning finns flera hundar med fina meriter.
Sjukdomsbilden ser bra ut. Hundar som har blivit röntgade för HD och ED har varit utan anmärkning.
Inavelsgraden ligger på en bra nivå, pga. den stora del importer som har speglat ökningen av hundar i Sverige.

Observandum, t.ex. kända problem med allvarlig sjukdom, mentalitet som kan
förorsaka problem, extrem exteriör, tveksamt jaktsätt.
Rasen är exteriört vacker vilket kan bli ett problem om hundarna bara används till
utställning.Tyvärr så har en avelstik lämnat EP i mycket hög omfattning, laikaklubben avråder
från avel på dessa linjer vid en förfrågan från tik/hanhundsägare.

Övrigt, ev. mål och strategier
Målet kommer att vara en ny registrering på 10 hundar per/år
Att kunna få en ökad bas av avelshundar. Att kunna få igång en egen avelstrategi med
importdjur och inhemska hundar .
Svenskregistrerade avelsdjur födda efter 2009-01-01 skall vara ED röntgade med resultatet
ED:0. Undersökningen skall vara utförd före parning.

Vilka parningar ”rekommenderar” klubben?
Laikan är en ställande jakthund, och ska den kunna kallas rastypisk ska den också fungera som
sådan. Detta innebär att vi bara ska avla på hundar som används i jakt och som visar att de
fungerar på ett rastypiskt sätt.
Rimliga minimikrav på båda hundarna, vid en parning, är att de har ett frimodigt sök, ett modigt arbetssätt på vilt
och att de regelbundet presterar ståndtider på över 30 minuter på älg, vildsvin, björn eller lo. Rovviltsskärpa är en
rastypisk egenskap som alltså också måste värnas om i aveln.
Exteriört: Hunden ska ha ställts ut på en av SKK godkänd officiell utställning och vara rastypisk. Självklart ska
den vara fullt frisk och inte ha eller föra ärftliga sjukdomar som t ex HD/ED. När det gäller HD/ED följer
klubben SÄK:s rekommendationer.
Max två (2) kullar rekommenderas innan utvärdering, därefter max en (1) parning ytterligare. Avkomman
utvärderas av avelskommittén, krav för utvärdering definieras nedan.
Omparning av samma individer rekommenderas ej.
Max 4,5 % inavelsgrad.
Rekommenderade parningar:
Uppnås på följande sätt:
-

Båda meriterade

-

Hanen meriterad. Tiken har lämnat avkomma som är meriterad.

-

En meriterad, den andra omeriterad. Max en(1) parning rekommenderas för en omeriterad hund, sedan
krävs egen merit, eller meriterad avkomma(gäller endast tikar).

Parningar som ej uppfyller ovanstående krav förmedlas och annonseras ej av SLK.

Som merit räknas minst ett av nedanstående.
-

1, 2 eller 3-pris på älg-, vildsvin, björn- eller fågelprov. Löshundsprov genomförda i Norden avses.
Jaktprov genomförda utanför Norden behandlas individuellt av avelskommittén.)
- Godkänt (kriterier nedan) på SÄKs protokoll på björn (ifyllt av ej jävig person vilken bevittnat jakten)
samt godkänt i Junsele eller annat av Svenska Jägareförbundet godkänt björnhägn.
- Godkänt (kriterier nedan) på SÄKs protokoll bevittnat av auktoriserad älgdomare.
- Om det under gällande period för denna RAS kommer att komma fram ett för Sverige
gällande och av SÄK sanktionerat björnprov vilket kan stambokföras kommer det att gälla för godkänd
avelsmerit.
Krav för godkänt på SÄKs protokoll ”Dokumentation av björnkontakt” för rekommendation.
Gäller enbart björn. Den som har bevittnat jakten (ej jävig enligt SKKs regler)
ska ha sett björnen eller sett tydliga spårstämplar i t ex snö, i samband med att
hunden ställt den. SLK har rätt att intervjua vittnet för faktainsamling. För
godkänt ska hunden ha varit ensam under arbetet och skällt ståndskall i minst
60 minuter eller skällt ståndskall minst 30 minuter samt förföljt minst 3
kilometer eller 1 timma. Arbete på unge eller björn i träd räknas inte.

Avelsutvärdering
Max två (2) kullar i Sverige och därefter vänta på utvärdering, efter godkänd utvärdering max en (1) kullar
ytterligare.
Utvärdering av kullar:
- Minst 20 % jaktprovsmeriterade avkommor, minst en meriterad avkomma i varje kull
- Rastypisk exteriör.
- Inga kända ärftliga sjukdomar.
- Minst 35 % av avkommorna skall vara HD-röntgade.
Avelskommittén genomför utvärderingen efter förfrågan från respektive hundägare.
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