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I avelsriktlinjerna anges allt som skall beaktas då hunden används i avel. Avelsriktlinjerna definierar 

också vad som krävs av en kull och dess föräldrar för att få valpförmedling på pudelklubbens sidor. 

Nedan hittar du de senaste riktlinjerna.  

 

Avelsriktlinjer från 1.1.2020: 

Finska pudelklubbens r.f. styrelse uppdaterar avelsstrategierna enligt behov.  

A. Kvalitetskrav 

 

Till avel skall man endast använda friska individer som inte har lynnesfel eller allvarliga exteriöra 

brister. Hunden skall ha fått pris på utställning eller ha blivit godkänd för avel av avelsgranskarna 

(avelskommittén). 

 

B. Val av hane 

 

Tikens ägare har rätt och ansvarar för att välja mellan lämpliga hanar. Avelskommittén kan göra 

rekommendationer på begäran. Parningsförfrågningar skall skickas i god tid innan den planerade 

parningen genom elektronisk blankett, via e-post eller brev till den utnämnda kontaktpersonen. 

  

C. Åldersgräns för parning 

 

Toypudel, undre åldersgräns tik  18 månader 

Dvärgpudel, undre åldersgräns tik  18 månader 

Mellanpudel, undre åldersgräns tik  18 månader 

Storpudel, undre åldersgräns tik  24 månader 

Alla storlekar, undre åldersgräns hane  12 månader 

Övre åldersgräns för parning alla storlekar, tik 8 år 

 

I exceptionella fall, kan man använda över 8-årig tik till avel. Man måste då ha en veterinärs intyg, 

som inte kan vara över 6 månaders gammal. 

 

D. Kullintervall 

Tiken får högst ha fem kullar (=förlossningar), men det måste gå minst 10 månader mellan kullarna. 

Kortare tid än 10 månader är endast tillåtet 1 gång för samma tik utan undantagstillstånd, men då får 

följande kull komma först efter minst 1 års mellanrum.  (jämför Kennelklubbens registreringsregler).  

E. Leverans av valp 

 

Valpen måste vara minst 7-8 veckor gammal innan den är leveransklar. 

 

F. Färgkorsningar 
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Endast enfärgade i rasstandarden godkända färger får paras med varandra. Avel mellan olika färger 

är tillåtet men alla korsningar är inte att rekommendera.  Vid osäkerhet vilka färger som kan 

kombineras, ta kontakt med avelskommittén.   

 

G. Storlekskorsningar 

 

Olika storlekar får inte paras sinsemellan utan undantagstillstånd. Undantagna är toy- och 

dvärgpudlarna som fritt får paras sinsemellan.  

 

H. Beviljande av undantag 

 

Ansökan med motiveringar för beviljande av undantag skall inlämnas skriftligen i god tid före den 

planerade parningen. 

 

Pudlar som med undantagstillstånd används i avel skall vara värdefulla för aveln och ha fått pris på 

utställning eller så skall de ha utan reservationer ha godkänts för avel vid avelsgranskning. 

 

Hundar som används för parning måste uppfylla kraven på friskhet och undersökningar som anges i 

dessa avelsriktlinjer.  

 

Kopior av registerböckerna och undersökningsresultaten måste bifogas ansökan.  

 

Motiveringen till ansökan skall innehålla en plan för hur man går vidare med aveln. 

 

Finska Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté kan bevilja undantag för parning mellan olika 

storlekar så vida Finska pudelklubben anser att det är i sin ordning.  

 

I. Ögonsjukdomar 

Hundar som skall användas för avel skall ögonlysas och undersökningsresultatet får inte vara äldre än 

1 år, undantaget är storpudlar där ögonlysningen inte får vara äldre än 2 år. Det finns ingen 

minimiålder för utförande av ögonlysning.  

Pudlar som har följande ögonsjukdomar får ej användas i avel:  

- PRA 

- Ärftlig katarakt (HC) 

- GRD 

- Total RD 

- Nervus opticus hypoplasia  

- Mikropapilla 

- Mikroftalmi 

- PHTVL/PHPV    2-6 graden (gradering 1-6) 

- Grönstarr (Primär glaukom) 

- Distichiasis (ögonhår som växer ut från tårkörtlar i ögonlocket) högsta graden  

- Trichiasis (hår i ögonomgivningen växer in i ögat)  högsta graden 



3 
 

- Ektopiska cilier (ögonhår som växer i fel riktning)  högsta graden 

- Linsluxation 

Om pudeln har nedanstående sjukdom/grader av sjukdom så är avel är tillåten om det andra 

avelsdjuret är konstaterat friskt gällande dessa sjukdomar.  

- Distichiasis    måttlig 

- Trichiasis    Allt utom den högsta graden 

- Ektopiska cilier    Allt utom den högsta graden 

- Korneal dystrofi 

- MRD  

 

Andra ögonsjukdomar bör även tas i beaktande enligt deras svårighetsgrad. Tilläggsinformation kan 

fås via avelskommitténs kontaktperson.  

 

PRCD PRA genetiskt test: Om en hund är testad  och fått ett frisk (CLEAR) eller bärare (CARRIER) 

utlåtande eller dess ena förälder  har frisk-utlåtande, skall den ögonlysas en gång före den används i 

avel och därefter vartannat år. Bärare får endast paras med en gentestad PRCD PRA frisk hund. 

 

J. Knäundersökning  gällande patellaluxation (ej storpudlar) 

 

Vid avel på toy-, dvärg- och mellanpudlarna måste knäna undersökas. Undersökningen skall göras när 

hunden är minst 12 månader gammal. För att komma med på valpförmedlingslistan , så räcker det 

med att officiell knäundersökning gjorts en gång.  

 

En hund som fått 2-resultat eller sämre får inte användas till avel. Om hundens knän är 1, så måste 

den andra individens knän vara friska (0). Om hunden har flera knäutlåtanden, så är det sämsta 

utlåtandet i kraft tills hunden har undersökts i Finska Kennelklubbens panel. 

 

K. Höftledsundersökning och armbågsledsröntgen för mellanpudlar och storpudlar 

 

Vi rekommenderar att mellanpudlarnas och storpudlarnas höftleder röntgas officiellt före parningen. 
Höftutlåtandet är i kraft hundens hela liv. Om parning sker med en utomlands registrerad hund, så 
räcker det med ett godkänt utlåtande från hundens hemland.  
För avel rekommenderas endast A- och B- höfter. I undantagsfall kan C-höfter användas på den ena 
individen. Hundar som får det sämsta resultatet (3 resultat) får inte användas i avel.  Hundar med 1-2 
resultat får användas med en individ som är frisk. Hunden skall vid undersökningstillfället ha fyllt 12 
månader.  
 

L. SA-undersökning för storpudlar (Sebaceours Adenitis, talgkörteladenit)  

 

Storpudlar som skall användas till avel rekommenderas att undersökas för SA. SA-sjuka eller -bärare 

får inte användas till avel. SA-undersökning krävs inte för att komma med på valpförmedlingslistan. 

 

M. Ryggutlåtande 
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Ryggröntgen rekommenderas men är inte obligatorisk. Hund som röntgas skall vara minst 12 

månader.  

Ryggröntgen krävs inte för att komma med på valpförmedlingslistan. 

N. Andra sjukdomar 

Hundar som har insjuknat i epilepsi, eller hundar som har flera avkommor med epilepsi, får inte 

användas i avel. Hundar som lider svåra sjukdomar som är ärftliga eller misstänks vara ärftliga får inte 

användas i avel (tex. Legg Perthes, Addisons sjukdom, etc.) 

O. Genomförande 

Den värsta diagnosen är giltig tills hunden undersöks i SKL-panelen. Genom pudelklubbens 

valpförmedling rekommenderas endast de kullar där föräldrarna uppfyller de ovan angivna kraven. 

För valpförmedlingen och ansökan om undantagstillstånd är rekommendationerna i avelsriktlinjerna 

obligatoriska krav. Undantag är t.ex. mellanpudelns höftledsröntgen, storpudelns SA-undersökning 

samt andra storlekars rygg- och armbågsledsröntgen.  

Alla resultat publiceras i föreningens tidning.  

Pudelklubbens styrelse kan ge en anmärkning till en person vars verksamhet som står i strid med 

avelsriktlinjerna.  

Vid alla ärenden tillämpas Finska Kennelklubbens allmänna riktlinjer. 

 


