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Sammanfattning av föredrag vid CISP Triennale 1 april 2017.

Vart 3:e år anordnar CISp en stor internationell träff med utställning,jaktprov och 
föreläsningar om Spinone. I år var det första gången som talare från  länder utanför 
Italien var inbjudna. Presentationerna tolkades till engelska.

Nedan följer en sammanfattning av det som presenterades.

ITALIEN

Marco Lossa (ordf CISp) 

Population: 4-5000

Valpar:      Det föds 5-600 valpar per år med en viss nedgång senaste 4 åren.

                   2016 sågs en glädjande ökning med 17% till 606 valpar. 60% var 

                   vit/orange.

Användning/uppfödning:

                   Jaktegenskaperna är det helt dominerande. Det beräknas att ca 

                   90% av populationen tränas för och används till jakt men endast

                   3-4% visas vid jaktprov.

Svans:        Kuperas

Hälsa:         Inga ärftliga sjukdomar är noterade.

                   ”Om hunden kan jaga hela dagen är den frisk.”

Maria Grazia Poli (v.ordf CISp)

Standard: Rasen hörde för några år sedan till Braccogruppen men numera 

                   till  Griffon-gruppen.

                   Senaste FCI-standarden får kritik,ffa den engelska översättningen.

                    Protester är inlämnade från CISp och ENCI till FCI.

                    Angående färg används bla ”liver” felaktigt som kulör hos roano-

                    marrone  samt som pälsfärg  roano-orange vilket inte finns.

                    Beträffande konstruktion nämns en sänkning på ryggen men man 

                    preciserar inte detta till 11: kotan.

                    Ytterligare kritik finns  t.ex om svansens rörelser,diverse mått och 

                    vinklar mm.



USA

Susan Acquistapace (Spinoneclub of Amerika)

Population: Ca 4000 men svårbedömt. Alla är inte medlemmar i klubben.

Valpar        : ca 300 valpar registreras per år i Amerikan Kennelclub.

Användning/uppfödning:

                      Många jagar eller går på jaktprov.

                      NAVDA(Jakthundsorganisationen) genomför ”abilitytests”

                      och ca 3000 spinone finns registrerade där.

                      Rasen bedöms ha duktiga hundar enligt originalstandard . De

                      visar sig även inom agility,lydnad och i ökande grad som 

                       servicehundar.

                       I aveln verkar klubben för att bibehålla jaktegenskaperna.

Svans:           Kuperas.

Hälsa:            Hälsoundersökningar och datainsamlingar pågår.

                       ”Nedärvda sjukdomar kan förekomma även om hunden jagar hela     

                       dagen.”

                        Man samlar stora mängder data och DNA via The Spinone Health     

                        Foundation (www.spinonehealth.com) som är en öppen databas

                        med information om hälsa, stamtavlor mm. Vanligaste problemen 

                        är höfter,armbågar,ögon. CA-testerna har minskat på senare år.

                        Epilepsi ökar (fn 3%).Eventuell ärftlighet utreds och man önskar 

                         DNA och härstamning från drabbade hundar till databasen.

http://www.spinonehealth.com/
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ENGLAND

Lorraine Rossiter  (Italian Spinone Club of GB)

(här måste medges att det var svårt med  hörbarhet och förståelse)

Population: Ca 4000

Valpar        : 5-600?

Användning/uppfödning:

                     Enligt klubben bör jaktegenskaperna bevaras.

                     Merparten är dock ej jagande hundar.

Hälsa:          Höfter,ögon,skinn,CA är de största problemen.

                     Epilepsi är ökande. DNA-insamlig för att kartlägga ärftlighet

                     är  långt framskriden.

Svans:          Kan kuperas 

NEDERLÄNDERNA

Annette Wijnsouw (Uppfödare,FCI-domare)

 Population: 3-400

Valpar:          10-40

Användning/uppfödning:

                       Används i praktisk jakt av  nöjda jägare men många är sällskaps-

                       hundar. Jaktprover upplevs inte intressanta eftersom snabbt

                       galopperande hundar är de som premieras av jaktprovsdomarna.

                       Annette Wijnsouw hävdar att ursprungstypen bedöms hotad i den 

                       holländska aveln.

.

                       Rasen ökar som assistanshund.

Hälsa:            Samma problematik som England.

Svans:            Kupering förbjuden.



ÖSTERRIKE

Peter Friedrich Berchold (Uppfödare,FCI-domare)

Population: Liten. Den första Spinonen kom 2010.

Valpar:          Enstaka kullar.

Användning/uppfödning:

                        Ses som Jakthund. Används till olika sorts jakt som

                        fågel och småvilt.

                        Målet är att bevara standard och jaktegenskaper enligt

                        ursprungslandet.

Hälsa               Som övriga Europa

Svans:             Kupering förbjuden

TYSKLAND

Susanna Pankalla (Spinone-Italiano-Club Deutschland-SICD)

Population: 4-500

Valpar:         50-70

Användning/uppfödning:

                      Egen rasklubb finns (SICD). För att vara rasuppfödare krävs att 

                      omfattande regler är uppfyllda och registrering via FCI. 12 av 13

                      uppfödare är medlemmar i rasklubben.

                      Klubben arbetar för jaktegenskaper men det följs inte av alla.

Hälsa:           Som övriga Europa. Ffa höfter,ögon,epilepsi.

Svans:           Kan kuperas av veterinär första 3 dagarna.
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SVERIGE

Gun Edström (Uppfödare,SRBS)

Population:150-180

Valpar:         Varierande. För 2017 planeras 4 kullar.

Användning/uppfödning:

                      Rasens utveckling från introduktionen 1982 samt organisationen 

                      via SKK,SKF och den egna officiella rasklubben ,SRBS, samt våra

                       möjligheter till egna officiella prov och utställningar och vad som 

                      fordras för att deltaga och premieras beskrevs.

                      Tradition och geografiska förutsättningar för jakt förklarades i

                      text och bilder ; Norrland med fjäll,ripa,skogsfågel  Mellansverige 

                      med skog,skogsfågel Södra Sverige med mera fält och fältfågel.

                      Klubben arbetar för att bibehålla och utveckla rasens exteriör,

                      mentalitet och ffa jaktegenskaperna enligt  Italiens standard och 

                      arbetsbeskrivning.

                      Ett ökande antal hundar deltar i jaktträning och prov.

Hälsa:          Generellt är Spinone en frisk ras. Ögon och skinn är under särskild 

                     domarobservation. HD-status behöver noggrann uppföljning. 

        Epilepsi finns enstaka rapporter. CA finns ej rapporterat i Sverige

Svans:         Generellt kuperingsförbud sedan 1989.

Klubbens mål: Att inom en liten population och genpool genom sam- 

        arbete och information verka för att rastypiska egenskaper 

                      enligt hemlandets standard stärks jaktmässigt,mentalt och 

                      exteriört.

”At last we establish that a good hunting Spinone is a beautiful Spinone.”



FINLAND

Salla Finnilä (Uppfödare,Finska Spinoneklubben)

Population: Rasen kom till Finland för ca 30 år sedan.

                      Nu ca 180 individer.

Valpar:         Mycket varierande.

Användning/uppfödning:

                      Ca 75% finns hos jägare. Man jagar både fågel och annat 

                      vilt. I aveln är jakten inte längre högst prioriterat.

Hälsa:           Som övriga Europa. HD,ögon,osteochondrit. Epilepsi

                      Ses som ett ökande problem och kan vara svårdiagnosticerat.

Svans:           Kuperingsförbud.


