Svenska working kelpie klubbens uppfödarenkät – sammanfattning
Tusen tack för era svar på uppfödarenkäten. Enkäten var utskickad till ett trettiotal uppfödare
och vi fick in 17 svar. Eftersom det var problem för vissa mailservrar att ta emot länkar i mail
publicerade vi också enkäten på hemsidan. Det gick att välja vilka frågor man ville svara på så
alla har inte besvarat alla frågor. Det har varit mycket intressant att läsa era svar och här har vi
gjort ett försök på sammanfattning. Vi har tagit bort information som gör att vissa svar kan
härledas till en viss uppfödare, men vi hoppas att ni inte tycker att era svar har blivit
förvanskade. Örjagårdens kennel har blivit tillfrågad om vi ska anonymisera hans svar och
översätta till svenska, men han önskar att svaren publiceras utan översättning eller
anonymisering.

Fråga 1.
Hur länge har du haft working kelpie?
Svaren täckte ett spann från 1.5 till 38 år. De flesta hade haft working kelpie i många år.

Fråga 2.
Av vilken anledning valde du just working kelpie?
Här varierade svaren mellan behov av vallhund, men ville inte ha bc till att man sett rasen i sitt
hemland och fastnat för arbetssättet. Någon var uppväxt med working kelpie och någon hade
råkat få den som omplaceringshund.

Fråga 3.
Vilka egenskaper gör att du fortfarande väljer working kelpie?
• Den är en fantastisk sällskapshund
• Har ju haft kelpie så kort tid så jag har inte ännu hunnit tröttna på rasen utan är mer än nöjd
med vad de hundar jag haft visat för egenskaper
• Den fina djurhanteringen, det stabila temperamentet.
• Dess intelligens
• Viljan att arbeta
• Eftersom jag är avelsintresserad faller det sig naturligt, det blir nya wk. Jag gillar många bc
jag ser men tycker inte att en bra wk är sämre.
• De är urmysiga och duktiga arbetshundar.
• Att den är självständig och jobbar bra utan att man behöver hålla ett öga på den hela tiden,
samt att de har en bra djurkänsla. Samt korthåriga då jag använder dem i lösdrift vid
mjölkningen så de är lätta att tvätta av och torkar fort. Tycker de är bra socialt även på
fritiden.
• Vallningen, och jag tycker om rasen
• Trevliga arbetsglada hundar
• Trivs med rasen, arbetssättet med djuren, lättsam päls trevliga hundar.
• Gillar de och det finns alla individer inom WK o BC . Håller fast vid WK för att vara med och
visa upp WK.
• Viljan att arbeta, styrka och självständighet. De naturliga arbetsegenskaperna.
• En hund som man kan lita på och som gör allt för sin ägare
• En arbetande vallhund, som passar mina behov och min personlighet.

Fråga 4.
Ägnar du dig främst åt nötvallning, fårvallning eller vallning av annat djurslag (ange i så
fall vilket)?
De flesta svarar att man använder hundarna till enbart får eller både får och nöt. En uppfödare
använder hunden främst på nöt. Bland övriga djurslag nämns ankor och ren.

Fråga 5.
Av vilken anledning började du med avel/uppfödning?
• Skulle köpa ny hund och hittade inte en sån bra tik som jag redan hade
• Är uppfödare av tradition och ohejdad vana och fött upp annan hundras och när jag fick en
bra tik i min ägo så föll det sig naturligt att använda henne i avel
• Vill vara med och förbättra vår fina ras
• Interesse for rasen og det å produsere min egen type hund
• Intresse
• Avelsintresserad och var mkt nöjd med de hundar jag hade
• Jag ville testa/hade en bra tik.
• Av den enkla anledningen att jag tycker väldigt mycket om min tiks egenskaper och gärna
ville klona henne eller iallafall få en någorlunda likadan arbetsmyra.
• Jag ville ha en avkomma av min egen tik.
• Ansåg att min nuvarande tik hade något att tillföra rasen
• Jag och många andra tyckte min tik var så bra att det var bra att ta valpar på henne
• Hade 2 bra föräldradjur och ville ha en till.
• Uppväxt med det.
• Ville få fram en duktig vallhund på ren
• Stort intresse av genetik och rasens utveckling.

Fråga 6.
Vad är målet med din avel?
• Å produsere en effektiv hund
• Att producera fungerande, sunda vallhundar, som även en nybörjare kan ha stort utbyte av.
• Bra "arbetsmaskiner"; samarbetsvilja, stabilitet, lugn, styrka, koncentration och eftersom
jag njuter av stil vill jag ha det också. Hälsa.
• En lättlärd hund med vallanlag, självständig, följsam (vi två matte )
• Få fram friska, fungerande, trevliga vallhundar för arbete på får och nöt.
• Få fram hundar som har fokus på djuren och viljan att driva djur
• Få fram vallande, friska, sunda och mentalt trevliga hundar
• Få fram starka och bra arbetshundar
• Förse lantbrukarna med arbetsredskap och utveckla rasens vallningsanlag.
• Okomplicerade, stabila hundar med djurkänsla som passar en medelstor fårbesättning
• Ska bli bra arbetshundar som räcker till i alla lägen som ändå är styrbara
• Sunda, trevliga arbetande hundar med bra vallinstinkter

•
•

Ta rasen vidare framåt i tiden och se till att arbetsinstinkten blir kvar i rasen. Optimal
arbetshund till de uppgifterna som vi använder hund i.
Tänker inte bli någon stor uppfödare, Vet i nuläget ej om det blir någon fler kull men annars
är målet att få fram arbetshundar som inte är alltför komplicerade för vanliga djurägare
som vill ha en bra hjälpreda på gården som de trivs med socialt med hela familjen. Friska
individer är självklart det man önskar men det går inte alltid som man tänkt sig, genetik är
ju som det är.

Fråga 7.
Hur många kullar av rasen working kelpie har du fött upp?
Svaren varierar från inga kullar alls ännu, till över 20 kullar.

Fråga 8.
Hur många av valparna i din uppfödning har gått till djurägare (dvs besättningar med
minst 10 får/getter eller minst 5 nöt)?
Här borde vi ha varit tydligare med frågans syfte då en uppfödare undrade om man inte var
djurägare om man hade färre än 10 får/getter. Det vi ville få fram var hur stor andel av valparna
som gått till fårägare som inte enbart har en liten vallningsflock. Vi tackar för påpekandet.
För de flesta hade majoriteten av valparna gått till djurägare, enligt ovanstående definition. För
några hade samtliga, eller så gott som samtliga gått till djurägare.
Fråga 9.
Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en vallhund? Rangordna gärna dina alternativ.
• Balans, förutseende, koncentration, flyttar djur
• Detta kommer helt säkert att ändra sig med tiden. 1) att de kan flytta på djur, 2) att de
flyttar på djur på ett vänligt men bestämt sätt 3) att de är lugna med djuren 4) att de är
lyhörda för sin förares önskemål 5) att de kan jobba självständigt 6) som i och för sig redan
finns med i början är en god djurkänsla
• Djurkänsla, samarbetsvilja, styrka.
• Effektivt, selvstendig arbeid
• Koncentration i lagom dos, viljan att driva djur
• Djurkänsla, orädd, lyhörd

•

•
•
•
•
•
•
•

Bra djurkänsla kommer absolut först, förmåga att kunna flytta djur lugnt men bestämt. Som
jag jobbar så ser jag sällan vad hunden gör så självständigt jobb under ansvar är viktigt för
mig, men såklart även styrbar och öppen för mina order emellanåt . Ska fungera bra socialt
med hela familjen, även på fritiden.
Balans, koncentration, djurkänsla, följsamhet
Förutseende, balans, koncentration och samarbetsvilja
Djurkänsla, tryck, samarbetsvilja, lugn
Naturliga egenskaper, lyhörda för samarbete, djurkänsla med stort självförtroende.
Instinkt, vilja, styrka, självkänsla
Samarbetsvillig, självständig, lyhörd, fin djurkänsla
A och O för en arbetande vallhund är sundhet eftersom det avgör användbarheten. Jag
strävar efter att föda upp hundar med lugn och stabil djurhantering, som kombinerar stor
styrka med respekt för djuren. Mina uppfödningar ska även vara lämpade för vallning av
alla djurslag.

Fråga 10.
Hur väljer du dina avelshundar, baserat på vilka egenskaper?
Här relaterade flera uppfödare till fråga 9.
• Baserat på egenskaperna ovan men även 1) frisk och sund 2) har nedärvt sig väl innan
• De ska vara goda arbetshundar
• En hane som jag vet är en bra arbetshund på sin gård och aldrig bangar för jobb, även sett
flera av släktingar jobba . Samma tanke på min tik.
• Den hund som gör ett utmärkt jobb på min gård, är stabila, lugna och friska
• Djurkänsla, lyhörd, koncentration, lugn.
• Magkänsla och min instinkt
• Motor och koncentration, att de är friska, är viktigast.
• Mycket koncentration, tryck balans, förutseende, gillar även eye
• Stor arbetskapacitet, djurkänsla, tryck, samarbetsvilja, lugn
• Sundhet, mentalitet och vallning. Hundarna ska vara friska, utan defekter, med en
personlighet, som lämpar sig för svensk hundhållning i familjemiljö. Dessutom ska de vara
väl fungerande vallhundar både i vardagen och på tävling. Meriterna ska vara goda, gärna i
IK 2 och NN-2 klass eller motsvarande. En hund, som klarar den träningen och utmaningen
har de egenskaper som krävs.
• Trevliga sociala, stabila hundar som fungerar väl både i arbete och i hemmet.
• Utfra magefølelse om hunden og dens stamtavle
Fråga 11.
Vilken/vilka egenskaper har du försökt förbättra i din avel?
Här är några svar borttagna där uppfödaren endast haft någon enstaka kull och inte haft
möjlighet att förbättra några egenskaper.
• Tryck
• Styrkan
• Styrka och samarbete
• Viljan att driva djur framåt
• Jag har nog snarare försökt behålla ;-)
• Koncentration, följsamhet
• Stresstålighet
• Styrke og samarbeid
• Djurkänslan

•

Jag har varit mycket nöjd med mina första kullar och mer arbetat på att bevara de
egenskaper de har. Möjligen har de varit något stora. Jag har dessutom en önskan att inte
bidra till inavel, utan vill hela tiden sträva efter att tillföra genetiskt material.

Fråga 12.
Hur prioriterar du valet av hanhund? Väljer du en individ med likadana egenskaper som
din tik eller försöker du välja individer där du kompenserar för vissa brister hos din tiks
egenskaper?
• Denna gång valde jag hane som i många avseenden har många likheter med tiken
• Försökt att hålla det något så när lika men helt har jag inte lyckats
• Jag arbetar enbart på principen "lika till lika", dvs jag avlar på typ. Hanhund och tik ska båda
ha de egenskaper jag vill ha. Tiken är alltid den viktigaste komponenten i kombinationen.
• Jag har använt mina egna och då blir det på ett litet annat sätt. Jag har tyckt de varit bra och
velat ha kvar generna, det går alltid att hitta saker som kan tänkas kompensera brister.
• Jag kompenserar, vår ras är för liten för att hitta en lika dan.
• Jag väljer en hane med lika egenskaper men inte samma brister
• Jag väljer hund med liknande egenskaper men med mer av egenskaper jag anser är svagare
hos tiken
• Kompensation och hitta en gemensam nämnare i stamtavlan som jag vill förstärka med
• Liknande egenskaper
• Man försöker ju hitta så individerna är lika så långt det går.
• Så lika som möjligt på de egenskaper som jag vill ha fram
• Samarbetsvillig, självständig, lyhörd, fin djurkänsla, koncentration, lugn.
• Utfra hva jeg ønsker at resultatet skal bli, at man kan se det er en Ørjagarden.
• Valde en hane med liknande egenskaper som min tik.
Fråga 13.
Brukar du utvärdera din avel? I så fall hur?
• Jag försöker hålla kontakt med valpköpare se till att dom går kurs och försöker ha koll på
dem.
• På alla de andra djurslag jag föder upp så gör jag det genom prover, tester och tävling (även
om jag inte lägger fullt så stor vikt på just tävlingsmeriterna eftersom de är så
förar/ryttarpåverkbara).
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Gjennom tilbakemeldinger å vurdere om avlen holder Ørjagarden standard.
Har en kull visat sig lite svag så försöker jag hitta en annan linje att använda.
Nej, inte mer än att man försöker se vad som finns i valparna och vad som sedan blev i
slutändan. Och försöker i viss mån skilja på arv och miljö :-)
Har utvärderat denna kull med att hälsa på flera av valparna så man ser dem i hemmiljö
med deras jobb på gården samt prata med de flesta andra men tyvärr så har jag inte kontakt
med alla.
Genom egenskapsbeskrivningen och valp och unghundsträffar.
Ska jag göra, bla har köparna erbjudits del av köpeskillingen tillbaka när höftledsröntgen
genomförs och dels del av köpeskillingen tillbaka om godkänt vallhundsprov uppnås. Följer
även deras utveckling genom att delta i samma kurser som dem samt genom att ha kontakt
med köparna och även erbjuda dem kurser hos mig.
Vill att alla klarar gk VP och gör egenskapsbeskrivning.
Ja, genom kontakt med valpköpare och valpträff.
Jag utvärderar min avel genom årligen återkommande träffar då alla valpköpare får
möjlighet till träning för en duktig instruktör för självkostnadspris. På det viset kan jag följa
hundarnas utveckling och bedöma dem. Dessutom ingår de flesta av mina valpköpare i en
träningsgrupp, som träffas minst 1 gång per månad.

Fråga 14.
Vad skulle du som uppfödare vilja ha hjälp med av rasklubben (SWKK)?
Tusen tack för dessa svar. De är lämnade till styrelsen.
• Att egenskapsbeskrivningarna vore öppna så att jag kunde få se vad varje hane/tik bedömts
att ha för egenskaper, kan säkert komma på en massa mer bara jag får (har) mer tid att
tänka till.
• Att vi ställer högre krav på våra avelshundar, gärna genom egenskapsbeskrivningen
• Fick mycket hjälp om vad man generellt skulle tänka på inför valet av OM man skulle avla på
sin tik men även allmänt om vad man ska tänka på när man väljer hane. Hade önskat mer
hjälp men respekterar klubbens ställningstagande av att inte diskutera hanhundarnas
individer.
• Filmer på avelsdjur; råa, halvvägs och färdiga.
• Fokus på att rasen ska utvecklas efter dagens behov samt hålla på det som är rastypisk
• I dagsläget skulle det vara gynnsamt med fler kurser, träningstävlingar eller tävlingar, där
man kan få se fler hundar av vår ras i arbete. Jag saknar den bredd vi tidigare har haft på
WKM, varför det kanske även vore bra om styrelsen arbetade för att fler WK-ägare kommer
och visar sina hundar. WKM är ju det enda tillfälle vi har för att se många WK i arbete. En
enklare novisklass för den icke tävlingsintresserade kanske?
• Importstöd
• Info om sjukdomar, avelsträffar,
• Sjukdomsstatistik är jätteviktig så fortsätt med enkäter och annan information och hoppas
att folk svarar ärligt.
• Tips och råd om utländska hundar, uppfödare och importbestämmelser

