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Hundar använda i avel – ett STORT historiskt värde. 
 

Sommaren 2009 påbörjades ett arbete med att skapa ett fotogalleri på hundar av vår ras 
som gått i avel. Detta för att det har ett stort historiskt värde. Det kan dessutom vara roligt att 
se hur hundarna ser/såg ut, som finns i just din hunds stamtavla. 
 

Syftet med ”fotogalleriet” är att komplettera SKK’s avelsdata.  
På SKK’s databas finns namn, officiella hälso- utställnings- och tävlingsresultat m.m. men 
inga bilder på hur hundarna ser/såg ut. 
Framtida hundägare och uppfödare kan gå till ”fotogalleriet” och se hur hundar som gått i 
avel för länge sedan såg ut. För en uppfödare kan en bild säga mer än tusen ord… 
Målet med ”fotogalleriet” är att alla hundar som gått i avel i Sverige ska finnas på bild. 
Bilderna lagras på SPDAEK’s hemsida. 
Fotogalleriet torde således finnas kvar i all framtid, längre än uppfödares- och enskilda 
personers hemsidor. För visst är det väl så att uppfödares och enskilda personers hemsidor 
mest fokuserar på ”nuet” och eventuellt om vad som ska hända i framtiden. 
 

För att detta ska fungera behöver vi alla hjälpas åt med att påminna varandra om att detta 
eminenta fotogalleri finns. Oavsett om du innehar ett kennelnamn, ”bara” lånat ut din 
hanhund, endast haft en kull så, gör detta! 
 

Hur ska det gå till – vad ska göras? 
En bild på hunden (från sidan) samt hundens registreringsnummer och fullständiga 
namn skickas till malin.sone@perroklubben.se 
(hundens/hundarnas titlar ska inte finnas med de upplysningarna finns på SKK’s hunddata) 
 

Fotogalleriet hittar Du under rubriken Hälsa och avel – Avel – Hundar använda i avel på 
SPDAEK’s hemsida 
 

Nu hoppas vi bara att fotogalleriet kommer att bli så komplett som möjligt. Samt att Du får 
spännande och rolig läsning 
 

Med vänlig hälsning 
SPDAEKs avelskommitté (AK) 
 

Exempel på hur det kan se ut 
 

S54995/98 Scheffelfältets A Winnie the Pooh ”Winnie” 
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