
                                   STRÄVHÅRIG FOXTERRIER

                                                   UTVÄRDERING AV RAS FÖR 2018

Under 2018 registrerades totalt 48 st. Strävhåriga Foxterriers varav en import.
14 kullar föddes under året. 1 kull mer än 2017. Allt sedan 2011 har antalet valpkullar per år legat 
relativt stabilt dock med en tendens att långsamt minska.

                                                De senaste 10 årens registreringssiffror

Årtal       Antal      
registreringar

Antal kullar  Genomsnittlig
    kullstorlek

Inavelsgrad
        %

2018 48 (1) 14 3,1 4

2017 46 (1) 13 3,3 5,6

2016 65 (4) 15 3,5 3,1

2015 50 (3) 15 4,1 3,1

2014 65 (1) 16 2,9 2,1

2013 37 (1) 16 3,1 2

2012 64 (1) 14 4,4 2,6

2011 80 (1) 17 4 3,1

2010 78 (2) 25 3,2 3,2

2009 75 (3) 22 3,2 3,8

   ( ) = varav import

Inavelsgrad

Klubben har som mål att inavelsgraden inte skall överstiga 2,5 % i medel.
Om vi bortser från fjolårets utstickare på 5,6 %, har inavelsgraden de senaste 10 åren legat på 
1,5 – 3,1 %. Detta innebär att med årets 4,0 % ligger vi fortsatt lite högt.

2018 föddes inga valpkullar som resulterade i en inavelsgrad mellan 12,5 – 24,99% som kan 
jämföras med 2017 då 2 kullar föddes.



Avelsdebut

Tidigare har har man konstaterat att övervägande antal tikar fått sin första kull när de varit 2 – 3 år 
gamla.
Både 2017 och även 2018 kan man se att antalet tikar som först får sin första kull vid 4 – 6 års ålder
gått om de yngre tikarna.

För hanarna är åldern mer varierande.
Med undantag för 2017, är det åter 2018 1 hane som debuterat vid 13 – 18 månaders ålder.

Avelshanar

9 avelshanar användes i aveln under 2018 då 14 kullar registrerades.
Omräknat blir detta 1 hane / 1,55 valpkull.

Valpkullar 2018

De senaste 10 åren har den genomsnittliga kullstorleken legat på 2,9 – 4,4 valpar per kull.
2018 låg den på 3,1. Förvisso inom intervallet, men åt den lägre ändan.

Hälsa & mentalitet

Inget nytt har inrapporterats, vilket tolkas som att rasen har god hälsa och rastypisk mentalitet.

BPH

2018 genomförde 3 hundar BPH. En liten ökning från de 2 föregående åren då endast 1 hund per år 
genomförde detta. Fortsatt lågt intresse bland hundägarna att låta BPH beskriva sina Strävhåriga 
Foxterriers.
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