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Introduktion
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Med anledning av revideringen av Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) hölls 
2022-06-22 en digital workshop om rasens Exteriör. 34 uppfödare var anmälda 
till workshopen varav 27 deltog.

Workshopen inleddes med en presentation av Jessica Persson (SRRS/AUK) 
där måluppfyllnad av befintligt RAS 2018-2022 samt nuläget gicks igenom.

SRRS/AUK hade utarbetat ett förslag till mål och strategier som deltagarna fick 
diskutera i grupper under cirka 60 minuter. 

Varje grupp hade till uppgift att besvara en enkät där man delgav gruppens 
gemensamma åsikt gällande huruvida gruppen instämmer i respektive mål och 
strategi eller ej.

Resultatet av enkäten presenteras i detta dokument.
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#Övrigt Grupp B: Vi tycker att om vi använder en ridgelös hund i avel tycker vi ordet SKALL ska användas istället för bör.

# Övrigt Grupp C: Vi ska jobba för att antalet korrekta avelsdjur används i större utsträckning med tanke på den låga 
procent som används i avel i dag (9% av populationen).

# Övrigt Grupp F: Viktigt att ta nästa generation i beaktande då alla i kullen blir enkelbärare. Vi funderar också kring 
kvalitetsbedömning vid utställning, risken finns att ridgelösa hundar blir tilldelade disqualified. 

# Övrigt Grupp E: Idagsläget finns kunskapen om hur vi kan avla för att undgå ridgelösa och då ser vi inte varför vi inte 
skulle kunna avla på dem. 

Exteriör
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Mål (vad vi ska uppnå)

Förslag Instämmer Instämmer ej

#1 Andelen ridgelösa hundar ska inte öka. 6 (100 %) 0 (0 %)

Strategier (hur vi bör agera för att uppnå målet)

Förslag Instämmer Instämmer ej

#1.1 Hund som är ridgelös bör vid avel kombineras med hund som före parning är 
bekräftad genetiskt homozygot (R/R) för ridgeanlaget.

6 (100 %) 0 (0 %)

Kommentarer
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Exteriör
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Mål (vad vi ska uppnå)

Förslag Instämmer Instämmer ej

#2 Andelen hundar med ridgefel ska inte öka. 6 (100 %) 0 (0 %)

Strategier (hur vi bör agera för att uppnå målet)

Förslag Instämmer Instämmer ej

#2.1 Hund med ridgefel (t.ex en krona, extra virvlar, extremt kort ridge) bör inte 
användas i avel då kunskapen om hur egenskapen nedärvs ännu är okänd.

6 (100 %) 0 (0 %)

#Övrigt Grupp B: Vi önskar större noggrannhet i bedömningen av längd på ridge och symmetri på kronorna.

#Övrigt Grupp C: På sikt funderar på att kunna använda hundar med ridgefel om de för övrigt har de bra kvaliteter som 
eftersträvas.

#Övrigt Grupp D: Inte lika självklart som att inkludera ridgelösa hundar i avel. Men vi tänker ändå att det står varje 
uppfödare fritt att avgöra om det är motiverat att använda en enstaka hund mer ridgefel. 

#Övrigt Grupp E: Svårt med tanke på att vi inte vet hur det nedärvs, men ridgen är bara en parameter bland många andra. 
Kanske är smart att invänta forskningen kring nedärvningen innan vi tar ställning. Om vi säger jag till ridgelösa i avel kan vi 
börja där och "skynda långsamt”.

#Övrigt Grupp F: Om man som uppfödare väljer att avvika från detta bör man kunna motivera varför, tex det föds endast 
en tik i kullen och den har en extra krona. Vi instämmer men kan se att det någon gång kan göras ett avsteg, ordet "bör" är 
viktigt här. 

Kommentarer
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Exteriör
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Mål (vad vi ska uppnå)

Förslag Instämmer Instämmer ej

#3 Rhodesian ridgeback ska inte tillhöra de raser som bedöms vara i riskzonen för ohälsa 
till följd av exteriöra överdrifter.

6 (100 %) 0 (0 %)

Strategier (hur vi bör agera för att uppnå målet)

Förslag Instämmer Instämmer ej

#3.1 Hund bör, innan parning, ha erhållit ett kvalitetspris (Excellent, Very good, Good
eller Sufficient) vid officiell utställning eller exteriörbedömning. Kvalitetspriset ska ha 
erhållits efter 18 månaders ålder.

2 (33 %) 4 (67 %)

#3.2 Hund som vid officiell kvalitetsbedömning tilldelats ”Disqualified p.g.a ohälsa" (d.v.s 
har anatomiska defekter som väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet) bör inte 
användas i avel.Kommentar: Se riktlinjer för tilldelning av Disqualified i SKKs utställnings-
och championatregler (sidan 17). Observera att disqualified på grund av ohälsa särskilt 
ska signeras av domaren i resultatlistan.

6 (100 %) 0 (0 %)

Kommentarer
Se nästa sida.
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Exteriör
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#3.1 Grupp A Instämmer ej: Gruppen tycker att VG ska kvarstå, dock är efter 18 månader ett bra tillägg. Ridgelösa hundar 
bör bedömas vid exteriörbedömning eller mönstring. Om mönstrad, bör kritik skickas in. Kritiken ska visa att hunden är 
rastypisk och inte har anatomiska defekter som väsentligen påverkar hälsa och sundhet.

#3.1 Grupp B Instämmer ej: Vi i gruppen tycker att 2 st hundar med bara varsin exteriörbedömning där båda har fått 
sufficient ej ska kunna paras. Vi tycker att om den ena fått sufficient ska den andra ha fått lägst ett very good. 

#3.1 Grupp D Instämmer ej: Vi känner att det inte nödvändigtvis är så väldigt mycket värt vad tex en allrounder-domare 
tycker om en hunds exteriör (jämfört med vad vi som uppfödare/rasspecialister ser). Därtill ser vi att domare ofta 
premierar exteriöra överdrifter (extrema fronter, övervinklade hundar med höga hasor).

#3.1 Grupp E Instämmer ej: Vi har delade meningar i frågan om kvalitetspriset. Två tycker Exellent och Very Good medan 
två instämmer i hela strategin.

#Övrigt Grupp D: Anmärkningsvärt att vi ska ha krav på utställningsmerit men inte genomfört BPH. 

#Övrigt Grupp F: Kvalitetspris efter 18 månader är superbra. Vi känner oss kluvna, har delade meningar, om att hundar 
med hela spannet av kvalitetspris bör/får användas i avel.

Kommentarer
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Exteriör
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#Grupp B: Kan vi få till exteriörbedömning av auktoriserad domare på lokalavdelningsnivå?  Det vore intressant med 
bedömning av en hel kull. 

#Grupp C: Vi skulle önska att SRRS arbetar för att årligen organisera Exteriörbedömningar på ett flertal ställen över landet 
för att möjliggöra att fler får en kvalitetsbedömning och därmed gå i avel.

#Grupp D: Exempelvis att ha andra uppfödare med mer än X antal års erfarenhet av rasen som intygar att en hund "ser ut 
som en ridgeback" och inte till synes har exteriöra överdrifter - även kontrollera tex haser, bett, ögon (hängande ögonlock), 
päls/hud.     Kan ett veterinärintyg vara ett alternativ? Där vissa saker ska framgå.     Ha en större "pool" av erfarna 
uppfödare som hjälper till att godkänna hunden för avel utifrån specifikt kriteriet att hunden inte har exteriöra överdrifter
och förefaller vara sund. Antingen genom personligt besök, eller kanske skulle även videofilm utifrån vissa fastställda 
kriterier fungera (rörelse från alla håll, närbild på päls/hud, ögon och bett). 

#Grupp E: Exteriörbeskrivning inom klubben med specialistdomare.

#Grupp F: Det vore önskvärt men vi har tyvärr inga bra förslag ;-)

Finns det andra praktiskt genomförbara sätt att (istället för genom utställning / exteriörbedömning) 
säkerställa och påvisa / mäta att den svenska populationen inte utvecklar anatomiska defekter som 
väsentligt påverkar dess hälsa och sundhet?
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#Övrigt Grupp A: Samtal till uppfödare som inte skickar in DOV, officiell årsredovisning liknande röntgen/BPH 

#Övrigt Grupp C: Data om valpkull är lite komplicerad, en enklare version att hantera vore önskvärt.

#Övrigt Grupp E: Automejl till alla om att komma ihåg att eventuellt uppdatera händelser till registret. 

#Övrigt Grupp F: Vi är bekymrade över den låga andelen inskickade DOV, att den inte är 100%-ig är för oss omöjligt att 
förstå. Går det ut ett påminnelsemail till uppfödare idag? Dvs, ett mail som påminner om att skicka in DOV efter född kull.  
Vi funderar på om man kanske ska göra någon form av "informationskampanj" om vikten av DOV även till hanhundsägare?

Exteriör
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Mål (vad vi ska uppnå)

Förslag Instämmer Instämmer ej

#4 Andelen rapporterade ”Data om Valpkull” ska uppgå till minst 90 %. 6 (100 %) 0 (0 %)

Strategier (hur vi bör agera för att uppnå målet)

Förslag Instämmer Instämmer ej

#4.1 Uppfödare bör rapportera information om förekomst av exteriöra avvikelser i sin/a 
valpkull/ar till SRRS Avelsregister.

6 (100 %) 0 (0 %)

Kommentarer
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Övriga förslag / kommentarer

#Grupp B: Storleken är av stor vikt för hundens hälsa. Både för stora och för små. En önskan om att få in storleken som en 
parameter att jobba emot. 

#Grupp C: Artikelserie om exteriör i Ridgebacknytt i utbildningssyfte, t.ex. höjd, grovhet, för övervinklade ben, korta 
bröstkorgar, svaga ryggar och hur det påverkar rasstandard/hundens välmående och funktion. Tätare uppfödarkonferens, 
både digitalt och fysiskt, även med hundar att klämma och känna på. Diskutera kring vår rasstandard.

#Grupp F: Finns det något sätt att öka medvetenheten/kunskapen kring tandförlust och avel?

Exteriör
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