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”Flatcoated retrievern är en ras som mycket väl uppfyller målen för mentalitet och exteriör men 

att det finns åtgärder som behöver vidtas tex inom områdena hälsa och jakt” 

Denna del i Flatcoated retrieverklubbens RAS är till för att användas vid det dagliga arbetet hos 

uppfödare och i klubben, när det gäller att förverkliga våra mål och strategier.  

För att kunna förstå innebörden i målen och syftet med strategierna behöver man läsa och 

tillgodogöra sig hela RAS-dokumentet.  

 

AVELSPOLICY & STRATEGI: 
Rasklubben har som mål att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda,  

jaktligt och exteriört fullgoda Flatcoated retriever. 

Strategin är de konkreta åtgärder som ska genomföras under den kommande femårsperioden.  

Detta för att uppnå de kortsiktiga och komma närmare de övergripande målen.  

 

Rasens utveckling och framtid grundar sig på uppfödarnas val av avelsdjur och aveln måste 

vara målinriktad, långsiktig och hållbar, så att den inte leder till brister avseende hälsa,  

exteriör, mentalitet eller funktion. En förutsättning för detta är att vi inte tömmer rasen på  

genetisk variation.   

 

Utdrag ur rasstandarden:  ”En vaken, aktiv, medelstor hund med ett intelligent uttryck, som ger 

intryck av styrka utan att vara klumpig och av spänst utan att vara gänglig. Den har ett 

förtroendeingivande sätt och visar sin positiva och vänliga attityd genom en intensivt viftande svans. 

Det vakna och lyhörda temperamentet är en förutsättning för att den skall kunna fullgöra sina 

arbetsuppgifter som apporterande fågelhund.” 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL: 
De övergripande målen kan ligga minst 10 år fram i tiden. Vissa är dock redan uppfyllda medan andra 

kommer kräva en hel del jobb.  

• En Flatcoated retriever ska fungera i samhället och uppvisa de rastypiska mentala 

egenskaperna lekfullhet, nyfikenhet/orädsla och socialitet. I rasen ska vi ej möta hundar som 

visar omotiverad rädsla eller aggressivitet. 

• Rasen ska leva länge utan hälsostörningar.  

• Den genetiska variationen ska vara stor och andelen anlagsbärare av ärftliga sjukdomar ska 

vara låg. 

• Rasen ska hållas homogen vad gäller funktion/exteriör. 

• Rasen ska besitta jaktliga grundegenskaper såsom apporterings‐ och söklust, följsamhet, 

lyhördhet samt vattenpassion. Rasen ska hävda sig väl på såväl praktisk jakt som jaktprov. 

• Rasen ska ha en funktionell exteriör och uppfylla standardens krav på rastyp och helhets-

intryck.  

• Rasen ska hävda sig väl på utställning. 

• Rasklubben och uppfödarna ska tillsammans motverka ytterligheter i rasens exteriör. 
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RASKLUBBSTYRELSENS UPPDRAG: 
Klubbstyrelsen ansvarar ytterst för att åtgärder genomförs i enlighet med strategin för att uppnå  

målen i RAS. Flatcoated retrieverklubbens styrelse har bl.a. i uppdrag att: 

 

• Sprida kunskap om och jobba inom alla de områden som omfattas av RAS:  

Jakt/funktion, mentalitet, hälsa, avelsstruktur och exteriör. 

 

• Informera och påminna om de kortsiktiga målen i RAS genom publicering på hemsida, i 

tidningen Charmören, i avelsrådets verksamhetsberättelse samt genom andra forum tex 

fullmäktige, uppfödarträffar, informationsbrev, via utbildningar mm. 

 

• Stödja sektionerna i arbetet med att anordna aktiviteter lokalt och i direkt kontakt med 

såväl uppfödare som enskilda hundägare för att uppnå målen i RAS. 

 

• Hitta former för att stödja uppfödare i att utvärdera avelsresultat. 

 

• Att informera och utbilda uppfödare och ägare av rasen om rasstandarden som helhet 

och fortsatt uppmuntra till att rasen inte delas. 

 

• Årligen redovisa genomförda åtgärder i verksamhetsberättelsen på bland annat klubbens 

fullmäktigemöte och i medlemstidningen. 

 

• Planera åtgärder i en årlig verksamhetsplan och budget. 
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MÅL & STRATEGIER  
AVELSSTRUKTUR 
Inavelsgraden på registrerade kombinationer i rasen är mycket låg. Utnyttjandet av avelsbasen har 

gått från dåliga siffror till relativt bra och målen i tidigare RAS är uppnådda. Den tillgängliga 

avelsbasen har också ökat och med det ser rasklubben möjlighet till ytterligare förbättring och nya 

mål är satta utifrån detta. Mål för att belysa samband mellan funktion och exteriör är satta för att 

främja rasens avelsstruktur och hålla rasen homogen. 

 

 

 

Den genetiska variationen ska vara stor och andelen anlagsbärare av ärftliga sjukdomar ska vara låg. 

Rasen ska hållas homogen vad gäller funktion/exteriör. 

Hålla den effektiva avelsbasen  
på minst 50% av den tillgängliga.  

 
 

 
 
 

• Jobba aktivt med information om betydelsen av 
en bred     avelsbas och riskerna med 
matadoravel. 

• Jobba aktivt med information om skillnaden 
mellan inavelsgrad och avelsbas. 

• Ge uppfödare verktyg att kunna använda sig av 
i avelsarbetet. 

• Sprida information om aktuella rön och 
forskning. 

• Informera om den dispens från meriter för 
valpförmedling som finns för hanar av ovanliga 
linjer. 

• Fortsätta informera om valpförmedlingsstopp 
för hane med mer än 75 valpar i Sverige, alt. 
100 i världen. 

 
 
 

Hålla tillgänglig avelsbas  
på minst 300 individer 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

AVELSSTRUKTUR 

STRATEGI  

AVELSSTRUKTUR 

KORTSIKTIGA MÅL  

AVELSSTRUKTUR 

AVELSSTRUKTUR   
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Hålla en fortsatt låg inavelsökning med en  
maximal inavelsgrad på 6,25% för enskild 

kombination och max 2% inavelsökning per 
år beräknat på 5 generationer.  

 
 

• Jobba aktivt med information om skillnaden  
mellan inavelsgrad och avelsbas. 

• Informera om vikten av att hålla nere inavelsgrad i både 
ras och enskild kombination. 

• Informera om den dispens från meriter för  
valpförmedling som finns för hanar av ovanliga linjer. 

• Fortsätta informera om valpförmedlingsstopp  
för hane med mer än 75 valpar i Sverige, alt. 100 i 
världen. 

• Sprida information om SKKs avelsdata för uträkning av 
inavelsgrad i kombinationer 

 

Se till att rasen hålls homogen  
vad gäller funktion och exteriör 

• Öka kunskap och intresse för sambandet mellan 
exteriör och funktion hos uppfödare och hanhunds-
ägare.  

• Stimulera sektionerna till utbildnings- och 
informationstillfällen där såväl jaktprovs- som 
utställningsdomare medverkar 
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STRATEGI HÄLSA 

HÄLSA 
Rasen har under senare år ökat sin medianlivs-längd (Agria Breed Profile) Flatcoated retriever har en 

låg frekvens av skelettrelaterade problem men en viss överrepresentation av bland annat olika 

cancerformer. Rasklubben har ett tätt samarbete med olika forskare där bl.a ett av projekten är 

världsunikt där forskare/klubb följer svenska kullar födda 2012 över 10 år.  Se bil 11.  

Mål och strategier för förbättringar är hela tiden aktuella. Förbättringsarbetet pågår i olika projekt, i 

klubbens avelsråd och i arbetsgrupper. Klubbens avelsråd rapporterar till medlemmar kontinuerligt 

via medlemstidning och protokoll. Information om olika forskningsprojekt kan man läsa om på 

klubbens officiella hemsida.  

 

  

  

  

Rasen ska leva länge utan hälsostörningar.  

 

Uppnå en svarsfrekvens på minimum 30% av 
klubbens hälsoenkät till uppfödare.  

 
 
 

• Arbeta aktivt och skapa plattform för samarbete och 
öppenhet mellan rasklubb och uppfödare samt 
uppfödare emellan. 

• Ta fram hjälpmedel som underlättar rapportering om 
hälsa och dödsfall till klubben från medlemmarna och 
uppfödare. 

• Ge feedback tillbaka på svar i enkäten. 
 

 
Öka andelen HD-röntgade individer  

till minst 70% av registreringarna 

    

• Informera hundägare och uppfödare och  
poängtera vikten av att så många som möjligt 
har känd status för att kunna göra säkrare 
riskbedömningar. 

• Bevaka och rapportera om kvalitetssäkringen 
av röntgenavläsningen. 
    

Andelen hundar med HD (höftledsdysplasi 
grad C, D, E) i rasen får inte överstiga max 9% 

av röntgade individer 
 

 

• Följa upp hur HD-index kan påverka rasens HD-
resultat. 

    
 

Öka andelen ED-röntgade individer  
till minst 60% av registreringarna 

   

• Informera hundägare och uppfödare och  
poängtera vikten av att så många som möjligt 
har känd status för att kunna göra säkrare 
riskbedömningar. 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL HÄLSA 

KORTSIKTIGA MÅL HÄLSA 
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Andelen ED (dysplasier grad 1, 2, 3) ska hållas 

på maximalt 2% av röntgade individer 

   

• Informera hundägare och uppfödare och  
poängtera vikten av att så många som möjligt 
har känd status för att kunna göra säkrare  
riskbedömningar. 

    
 

Öka andelen individer över 5 år som 
ögonlyses till minst 100 individer per år 

    

• Stimulera sektionerna att arrangera lokala  
ögonlysningstillfällen. 

• Kontinuerligt informera ägare till äldre 
hundar om vikten av att ögonlysa dem. 

• Utarbeta en informationslista om ögondiagnoser 
samt dess konsekvenser och eventuella påverkan  
i aveln.  

 
 

Öka gonioskopiundersökningarna till 
minimum 10% av registrerade individer 

 

• Uppmuntra hundägare att gonioskopi-undersöka sina                   
hundar för att inventera förekomst av PLD 
(pectinat ligament dysplasi) som kan orsaka glaukom. 

• Följa upp dom hundar som får annat än diagnos ”PLD 
Normal” 
 

 
Minska andelen individer i populationen som 

drabbas av dödliga cancerformer 

• Aktivt delta i forskningsarbetet som pågår kring 
cancer. 

• Informera hundägare om de forskningsprojekt som 
pågår samt de resultat som framkommer, genom 
klubbtidning och hemsida.  

 

 

 

Bilden ovan:  

Björn Ekesten ögonundersöker hund med s.k OCT-kamera 

 

 

 

Allt avelsarbete inom rasklubben har givetvis  

SKK:s grundregler som bas.  

Utöver dessa har klubben egna avels-

rekommendationer.  

* 

De nu gällande avelsrekommendationerna 

finns som bilaga till RAS 2020-2024. 

Som uppfödare har man skyldighet att hålla sig 

uppdaterad om ändringar görs. Kontrollera  

därför aktuella avelsrekommendationer och  

valphänvisningskrav som finns på klubbens 

hemsida. 
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MENTALITET 
Rasen räknas som mycket stabil mentalt. BPH:s 200-analys visar att: 

 ”Flatcoated Retrievern är en trygg, social och lekfull hund utan aggressioner. Rasen uppfattas som 

mycket energisk, den är därtill mycket nyfiken och reagerar snabbt på retningar. Det är värdefulla 

egenskaper för en arbetande ras.”. 

I rasen ska vi ej möta hundar som visar omotiverad rädsla eller aggressivitet. 

 

 

 
 

En Flatcoated retriever ska fungera i samhället 
och uppvisa de rastypiska mentala egenskaperna lekfullhet, 

nyfikenhet/orädsla och socialitet.  I rasen ska vi ej möta hundar 
som visar omotiverad rädsla eller aggressivitet. 

 
 
 
 
 
 
  

Minst 20% av registrerade Flatcoated 
Retriever ska ha känd mental status (MH) 

eller genomfört BPH innan 3 års ålder. 

         
 
 

• Öka kunskapen om och intresset för MH/BPH hos 
uppfödare och hundägare. 

• Uppmuntra uppfödare och hundägare att genomföra   
MH/BPH.  

• Stimulera sektionerna att anordna MH/BPH. 

 
 

 
Ovan: 

Spindeldiagram från den s.k ”200-analysen” BPH 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

MENTALITET 

STRATEGI MENTALITET 

 

KORTSIKTIGT MÅL MENTALITET 
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JAKT & FUNKTION 
Flatcoated retrievern är en apporterande fågelhund.   

Målen och strategierna nedan är satta för att behålla och förbättra egenskaperna i rasen och utgår 

från senaste årens utvärderingar och statistik. Efter granskningar av jaktprovskritiker vet vi vad de 

vanligaste anledningarna till prissänkning på B-prov beror på.  

2014 antogs även FB‐R (FunktionsBeskrivning Retriever) som utvärderingsverktyg när det gäller 

jaktliga egenskaper.  

 

 

  

  

Rasen ska besitta jaktliga grundegenskaper såsom apporterings‐ och söklust, följsamhet, lyhördhet 

samt vattenpassion. Rasen ska hävda sig väl på såväl praktisk jakt som jaktprov. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Minst 20% av rasens registreringar per år ska 
genomgå FB-R (FunktionsBeskrivning Retriever) 

 

• Öka kunskapen om FB-R hos uppfödare,  
hundägare och valpspekulanter.  

• Hitta metoder för att få fler uppfödare  
och hundägare att genomföra funktionsbeskrivning.  

• Stimulera utbildning av funktionärer i egna led. 

• Öka intresset bland uppfödare och hundägare att 
genomföra FB-R genom information.  

• Verka för att sektionerna årligen arrangerar egna 
FB‐R. 
 

 
 
 
 
 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

JAKT & FUNKTION 

 

KORTSIKTIGT MÅL FB-R 

 

STRATEGI FB-R 
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Förbättra rasens statistik på jaktprov så att 
65% av alla starter går till pris. 

 
 

(Senaste 8 åren ca 60%) 

 
 
 

• Årligen sammanställa anledning till prissänkning och 
0-pris på jaktprov, för att följa utvecklingen. 

• Informera om utvecklingen i medlemstidningen.  

• Stimulera sektionerna att anordna utbildningar och 
träningstillfällen för medlemmar/hundägare. 

• Stimulera sektionerna att anordna inofficiella B-
prov. 

 
 

 
Öka antalet unika individer som startar på B-

prov till 7,5% av senaste 7 årens registreringar. 
 

(2019 startade 5,3%  
av de registrerade hundarna 2012-2018) 

 

• Ge uppfödare verktyg att uppmuntra  
valpköpare till start. 

• Stimulera sektionerna att anordna utbildningar och     
träningstillfällen för medlemmar/hundägare. 

• Informera om utvecklingen i medlemstidningen. 

• Stimulera sektionerna att anordna inofficiella B-
prov. 

 

 
Minst 20 Flatcoated retriever upp till 10 års 

ålder ska vara kvalificerade att starta  
i Ekl A-prov. 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

• Stimulera sektionerna att anordna utbildningar  
och träningstillfällen för medlemmar. 

• Informera om utvecklingen i medlemstidningen. 

• Möjliggöra för klubbmedlemmar att få apportera 
varmvilt. 

Följa strategier för C-prov.  
 

Sätta mätbara mål i det fall proven blir 
stambokförda. 

 
 

• Stimulera sektionerna att anordna utbildningar och 
träningstillfällen för medlemmar. 

• Möjliggöra för sektionerna att årligen anordna det 
s.k ”Flattlägret” med plats för nybörjare. 

• Informera om C-prov i medlemstidningen 

• Ge uppfödare verktyg för att uppmuntra  
valpköpare att apporteringsträna sina hundar. 

• Möjliggöra för sektionerna att anordna 
Flatmästerskapet” årligen, som ett C-prov/WT. 
 

 

 

KORTSIKTIGA MÅL B-PROV 

 

STRATEGI B-PROV 

KORTSIKTIGT MÅL A-PROV 

 

KORTSIKTIGT MÅL C-PROV/WT 

 

STRATEGI C-PROV/WT 

STRATEGI A-PROV 
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EXTERIÖR 
Rasen håller en hög och jämn standard i Sverige. 

 

 
 

 

 

 

Rasen ska ha en funktionell exteriör och uppfylla standardens krav på rastyp och helhetsintryck.   

Rasklubben och uppfödarna ska tillsammans motverka ytterligheter i rasens exteriör.  

Rasen ska hävda sig väl på utställning. 

 
 
 

 
Arrangera minst en inofficiell Flatshow  

årligen i varje sektion 
 

Andelen excellent som delas ut på  
officiella utställningar, ska inte understiga 75%  

samt hålla CK-nivå på 50% av dessa. 

 

• Uppmana och uppmuntra sektionerna att ge 
nybörjare hjälp och stöd vid deras inofficiella 
arrangemang samt uppmuntra medlemmar 
att delta. 

• Rekommendera uppfödare att anordna valp- 
träffar i samband med klubbens inofficiella  
arrangemang. 

 
 

Hålla anmälningssiffrorna på en nivå av  
minst 800 individer per år. 

 

 

• Uppmuntra sektionerna att anordna både 
ringträningar, handling- och trimkurser. 
 

 
 

Arbeta aktivt tillsammans med övriga 
retrieverrasklubbar för att anordna 

exteriördomarkonferenser 
 

 

• Hålla en kontinuerlig kontakt mellan 
rasklubbarna. 

 

 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

EXTERIÖR 

STRATEGI EXTERIÖR KORTSIKTIGA MÅL EXTERIÖR 


