Svenska Älghundklubbens och Svenska Laikaklubbens
avelsrekommendationer för Östsibirisk Laika.
Gällande från 19-10-01
Till avel används endast mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört
fullgoda hundar.

Rekommenderad parning
Båda avelsdjuren är meriterade.

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.

Användning tik
Max 3 kullar innan utvärdering. För att gynna goda avelstikar kan
utvärdering ske när den tredje kullen är registrerad. Efter godkänd
utvärdering kan tiken få ytterligare 2 kullar.
Minst 20 % meriterade (se ovan) avkommor. I de fall kullarna är med
olika hanar skall det finnas meriterad avkomma med minst två (2) olika
hanar.
Rastypisk exteriör.
Inga kända ärftliga sjukdomar.
Minst 35 % av avkommorna skall vara HD-röntgade, med godkänt
resultat (A eller B).
Laikaklubbens avelskommitté genomför utvärderingen efter förfrågan
från respektive hundägare.

Användning hane
Max 3 kullar i Sverige och därefter vänta minst 2 år på utvärdering. Efter
godkänd utvärdering max 2 kullar ytterligare.
Minst 20% meriterade (se ovan) avkommor. I de fall kullarna är med
olika tikar skall det finnas meriterad avkomma med minst två (2) olika
tikar.
Rastypisk exteriör.
Inga kända ärftliga sjukdomar.
Minst 35% av avkommorna skall vara HD-röntgade, med godkänt
resultat (A eller B).
Laikaklubbens avelskommitté genomför utvärderingen efter förfrågan
från respektive hundägare.

Inavelskoefficient
Max 4,5. Önskvärt under 2,5. Undvik omparningar.

Höftledsdysplasi
Hunden skall vara röntgad innan den används i avel. Om avelsdjuren
inte är röntgade får kullen registreringsförbud.

Para inte två hundar med B-höfter.
Använd inte hundar med höftledsstatus C-E.
Gör inte om en kombination som har gett HD.
Om hundar med höftledsstatus C-E används i avel så medför detta att
avkomman får avelsförbud.

Armbågsledsdysplasi ED Svenskregistrerade avelsdjur födda efter
20090101 skall innan parning vara ED-röntgade med resultat ED=0

Exteriör Hunden ska vara utställd på en av SKK godkänd officiell
utställning och bedömas vara rastypisk.

OBS! Gör alltid en sjukdomsanmälan och skicka in till SÄK!
Blankett finns på hemsidan och i Älghunden. Gäller alla
sjukdomstillstånd på nu levande men även döda hundar. OBS!
Hundägare, uppfödare eller hanhundsägaren till aktuell hund kan fylla i
och skriva under anmälan.

.

