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UTVÄRDERING	AV	VALPKULL	
Alla som föder upp SVK:s raser ska göra uppföljning av de kullar som föds upp. Detta gäller 

både hanhundsägaren och tikägaren. Syftet är att utvärdera ditt avelsresultat och bedöma din tik eller hanhunds 
svagheter och förtjänster som avelsdjur samt fånga upp eventuella problem som kan dyka upp. Hör av dig till 
avelsrådgivaren eller avelsfunktionären om du vill ha stöttning i hur du kan arbeta med din utvärdering. 

För att genomföra denna utvärdering kan du ta hjälp av:  

- Resultat av hälsoundersökningar (SKK Hunddata och SKK Avelsdata samt SVK:s resultatdatabas) 
- Resultat från tex BPH, utställning, jaktprov mm 
- Kontakt med tik/hanhundsägaren, uppfödaren och ägarna till avkommorna.  
- Egen kontakt med valparna vid aktiviteter, valpträffar m.m.  

 

Kennelnamn:  

Tikens namn och registreringsnummer:  

Hanhundens namn och registreringsnummer:  

Valpkullens födelsedatum:  

Antal födda valpar (antal levande födda/antal 
dödfödda): 

 

 

Hälsa	
Här kan du fylla i resultat för hälsa för din valpkull. Till din hjälp kan du använda SKK:s avelsdata där du hittar 
sammanställningar över officiella hälsoundersökningar för din kull. Hör av dig till avelsrådgivaren eller 
avelsfunktionären om du vill ha stöttning i hur du kan arbeta med din utvärdering.  

 

HD  HD grad A HD grad B HD grad C HD grad D HD grad E Ej röntgade 

Antal valpar 
med resultat 

      

 

Förekommer det någon avkomma med navelbråck eller kryptorchism / monorchism, entropion, trånga 
underkäkar som valp (nedre hörntanden går upp i gommen), hudproblem eller upprepade öroninflammationer, 
allergier eller andra typer av hälsoproblem? 
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Mentalitet	
Här kan du fylla i sammanställning rörande mentalitet. 

 

Antal avkommor  BPH med skott  

Antal avkommor BPH utan skott  

Antal avkommor som genomfört MH  

 

Andra noteringar gällande mentalitet:  

 

 

Jaktliga	egenskaper	
Här kan du skriva ner saker som rör jaktliga egenskaper hos dina avkommor.  

 

Tabell	över	jaktprovsstarter	
 

Typ av prov Antal avkommor som startat Antal avkommor som gått till pris 

UKL jaktprov eftersök   

UKL jaktprov fält   

ÖKL jaktprov eftersök   

ÖKL jaktprov fält   

EKL jaktprov eftersök   

EKL jaktprov fält   

Fullbruksprov   

Anlagsklass viltspår   

Öppen klass viltspår   
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Andra anteckningar rörande jaktliga egenskaper (exv. Skallgivning, avfångningsegenskaper, rovviltsintresse 
eller annat som är viktigt för dig i din avel):  

 

 

EXTERIÖR	
Här nedan kan du sammanställa de exteriöra resultaten för dina avkommor.  

Tabell	över	utställningar	
Typ av utställning Antal visade avkommor 

Nationell  

Internationell  

Exteriörbedömning  

 

Övriga anteckningar rörande exteriör (bettfel, kroksvans, dålig päls eller andra exteriöra avvikelser):  

 

ÖVRIGT	
Övrigt som du vill anteckna rörande kullen:  

 

 


