RfG’s avelsberättelser 2008
Registreringar
Rasen har nu 143 svenskregistrerade Gos (inkluderar importer,
exporter och avlidna)
Under året har det födds 4 kullar med sammanlagt 27 valpar
17 hanar och 10 tikar. Kullstorlek i snitt 6.8.
3 hundar, 2 tikar och 1 hanhund har exporterats utanför Norden
Importer registrerade 2008. 4 hundar, 2 hanar och 2 tikar
Inavelskofficienten enl. SKK:s
Tre kullar har en inavelskofficient på under 1 %. Den 4 kullen har en
utlandsregistrerad hane vilket gör att det ej går att få fram någon säker
statistik. Men alla kullar ligger under vårt mål i RAS.
HD-resultat
17 hundar är röntgade. Hundarna är födda mellan 2004-2007 och av
dem är 3 hundar importerade.
HD: A 8 hundar
HD: B 2 hundar
HD: C 4 hundar
HD: D 2 hundar
HD: E 1 hund
AD-resultat
6 hundar, alla födda 2007, har röntgats. Resultatet var i samtliga fall
UA.
MH-resultat
2 MH har anordnats i RfG:s regi.
I Skutskär den 28 juni där var det 4 hundar och i Skåne den 20
september var det 7 hundar. En hund har gjort MH utanför klubbens
regi.

12 hundar (5 hanar och 7 tikar) har beskrivits, dock bröt en av
hundarna på ägarens begäran. Övriga 11 hundar deltog hundar i skott.
Lite statistik
Svenskfödda hundar mellan år 1999-2008 121 hundar Importerade
hundar mellan 1997-2008 22 hundar
Tikar använda i avel 1999-2008 12 hundar
Hanar använda i avel 1999-2008 17 hundar
HD-röntgade hundar i Sverige 1999-2008
Antal 85 hundar
Resultat A-B 60 hundar
Resultat C-E 25 hundar
Inavelsgrad ligger enl. SKK:s statistik på 2 % eller under sen 2005.
Vi har haft ett par toppar 2001 och 2003 se diagram. Tack vare god
planering av våra uppfödare och användandet av hundar från övriga
Europa så har vi fått en ganska god spridning i vårt avelsmaterial.
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Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.
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27 hundar har MH-beskrivits under åren 1997-2008
För att kunna få ett medelvärde på MH så måste minst 40 hundar
beskrivas och det skall vara minst 15 hundar av vartdera könet.
För att nå målen i RAS måste vi stimulera fler Gosägare att göra MH.
Vi måste även fortsätta uppmana valpköpare att HD-röntga sina
hundar så vi uppnår målet att ha 80 % av våra hundar röntgade.
Vårt mål är friska och sunda hundar med ett bra temperament.
Det vilar ett stort ansvar på uppfödarna att använda fysiskt och
mentalt bra hundar i aveln.
RfG’s Styrelse

