
  



Inledning  
I slutet av detta dokument finns sammanfattningen med bilder av hundarna 
och förrättarnas kommentarer för den mönstring som genomfördes 2014, 
och i inledningen här finns den totala sammanfattningen av alla tre 
mönstringar som genomförts för att öka den genetiska variationen och 
bredda avelsbasen i Sverige för rasen prazsky krysarik. 
Det mesta av inledningstexten har publicerats en gång tidigare i samband med sammanfattningen av 
de första inmönstringarna, vissa omformuleringar har gjorts i denna uppdaterade version. 

Mönstring innebär att stamboken öppnas för att en ras ska få in "nytt blod" i avelsbasen, med syftet 
att öka den genetiska variationen inom rasen. 

Utdrag ur SKKs Allmänna registreringsbestämmelser: 

--- Hund, vars härstamning inte kan härledas till inom samma ras registrerade hundar, kan i 
undantagsfall erhålla registreringsdispens efter att ha bedömts  av ett domarkollegium. Om hunden 
bedöms motsvara lägst ”Sufficient” i kvalitetsklass kan registrering ske. Dispens kan ges till exempel 
för att möjliggöra uppbyggnad av raser, till raser med få årliga registreringar eller smal avelsbas.--- 

Bakgrund  
Rasen prazsky krysarik började importeras i större antal till Sverige från ursprungslandet Tjeckien år 
2006. Svenska kennelklubben började registrera rasen år 2007. Ett 50-tal hundar med stamtavla 
fanns i Sverige vid registreringens början, men även ett stort antal hundar hade importerats utan 
stamtavla, några med intentionen att föras in i stamboken eftersom den då fortfarande var öppen i 
Tjeckien. Den tjeckiska rasklubben valde dock att stänga stamboken redan år 2008. 
Enligt tillgänglig information har cirka 3 500 individer registrerats från 1980-talet och framåt. 

De hundar som började registreras i SKK var i stort sett alla relativt närbesläktade, och kom ofta till 
Sverige som hela kullar. Många hade till på köpet en hög inavelsgrad och var resultatet av många 
generationers matadoravel.  Informationen som den svenska rasklubben fick från den Tjeckiska 
motsvarigheten visade efter en hel del efterforskningar och påtryckningar att rasens släktskap 
internationellt inte skiljde sig mycket från den svenska delpopulationen. Matadoravel, nära 
släktskapsparningar och en låg effektiv population visade att rasens framtid såg mörk ut. Eftersom 
den Tjeckiska rasklubben valde att stänga stamboken trots att rasen fortfarande både var numerärt 
och även genetiskt liten, kunde vi konstatera genom noggranna uträkningar att populationen som 
fanns i Sverige inte skulle kunna förbättras mycket genom ytterligare importer från ursprungslandet 
eller från annat land på grund av det nära släktskapen. Alltså började rasklubben titta på andra 
möjliga alternativ.  

De alternativ som diskuterades var mönstring och inkorsning med annan ras. De raser som 
diskuterades för korsningsparningar var dvärgpinscher (på grund av historiska kopplingar) och russkyi 
toy (på grund av vissa exteriöra likheter). Både mönstring och korsningsparning kan ge en ökad 
genetisk variation och båda formerna har risker som noga övervägdes. Det ansågs troligare att 
avkommor av inmönstrade hundar lättare skulle erkännas som ”riktiga” prazsky krysarik både i 
Sverige och utomlands än avkommor från korsningsparningar, och därigenom skulle de ha en bättre 
chans att påverka populationens genetiska sammansättning även i framtiden. Eftersom det 
importerats många hundar utan stamtavla och många valpar utan stamtavla fötts från dessa 
importer (och som möjligen skulle kunna vara relativt obesläktade med våra registrerade hundar), så 
valde rasklubben att ta till vara denna resurs och därför rikta in sig på inmönstring.  

  



En förfrågan angående om bonitering (avelsgodkännande av registrerade hundar) var möjligt att 
arrangera i Sverige hade skickats in redan under 2008, och även om SKK/AK besvarade den frågan 
nekande så var det inledningen på det samarbete som senare ledde fram till beslutet om mönstring. 
Även den Tjeckiska Kennelklubben tillfrågades, för den händelse att CMKU skulle ha några 
invändningar mot en svensk mönstring. I slutet av år 2009 så hade SKK ännu inte fått något svar från 
den Tjeckiska motsvarigheten och SPKK lade fram ytterligare en förfrågan. 2010 hade vi sammanställt 
statistik över hur populationen såg ut i Sverige och internationellt, och Avelskommittén beslutade att 
mönstring var nödvändig.  SKK/AK beslutade att det skulle anordnas två till tre mönstringstillfällen 
under år 2011, och att rasklubben SPKK skulle utvärdera resultatet från dessa mönstringar. 

SPKK anordnade två mönstringstillfällen 2011 och ansökte om att senarelägga det tredje tillfället, 
vilket beviljades. Det beslöts senare att den sista mönstringen skulle äga rum 2014. 

 

Mönstringskrav , förarbete och genomförande 
SPKKs styrelse beslutade att anordna den tredje och sista mönstringen i Jönköping . 
Det var SPKKs uppgift att inkomma med förslag på lämpliga förrättare. Minimikravet på en 
mönstringsförrättare är att det är en domare som dömt rasen på officiell utställning minst två 
gånger.   
Rasklubbens önskemål var att de som skulle bedöma hundarna även hade ett visst intresse för rasen 
prazsky krysarik och dess fortlevnad. 
De domare som valdes var till sist Hans Almgren(som även genomförde de 2 andra mönstringarna) 
och Åke Cronander (som tidigare genomfört en mönstring). 

SPKKs andra uppgifter innebar att se över mönstringsprotokollet, boka in mönstringsförrättare, boka 
lokal, ordna information och inbjudningar, PM, budget, dokumentera hundarnas bakgrund, göra en 
sammanställning av mönstringarna, informera om att mönstring ej är detsamma som bonitering mm. 
SPKK informerade även den Tjeckiska rasklubben om den förestående mönstringen, och de fick 
möjlighet att inkomma med råd och riktlinjer till mönstringsförrättarna, dock inkom aldrig någon 
skrivelse från KPPPK. CMKU hade dock inga invändningar till en mönstring i Sverige. 

Krav på mönstringshundarna 
- Hunden måste ha uppnått 9 månaders ålder. (detta för att bla.inte på något vis uppmuntra till 
ostammad avel.) 
- Hunden måste vara ID-märkt (chip eller tatuering).  
- Hunden måste vara ägarregistrerad i SKKs register 
- Hundens ägare måste vara medlem i SKK-organisationen, dvs. medlem i t.ex. Länsklubb eller 
rasklubb. 
- Hunden får ej vara kuperad 
- Hunden får ej ha deltagit på mönstring tidigare med ”ej godkänd” som resultat 

Hunden jämförs av mönstringsförrättarna gentemot rasstandarden för prazsky krysarik, och om 
hunden bedöms vara av tillräcklig kvalitet, kan hunden bli godkänd för inregistrering i annexregistret.  
Först när ägaren fått hundens stamtavla med SKK registreringsnummer kan hunden anmälas till 
utställning, användas i avel etc.  

  



Sammanfattning i siffror 

2011 
Under 2011 års mönstringar deltog 29 hundar.  
Hund nr 1-15 mönstrades i Vallentuna (-11), hund nr 16-29 mönstrades i Växjö (-11). 
 Av dessa godkändes sammanlagt 18 hundar, varav 14 var tikar och 4 var hanar. 
 11 stycken av de hundar som deltog vid mönstringen gick inte igenom beroende på att de ej ansågs 
tillräckligt rastypiska av mönstringsförrättarna.  
5 stycken av de hundar som ej blev godkända var tikar och 6 stycken var hanar  

  Antal deltagande hundar 29 
  Antal deltagande tikar  19 
  Antal deltagande hanar 10 
  Antal godkända hundar 18 
  Antal godkända tikar  14 
  Antal godkända hanar 4 
  Antal ej godkända tikar 5 
  Antal ej godkända hanar 6 

Färger och hårlag: Av de godkända hundarna var två stycken långhåriga, resten släthåriga. 3 merle, 
11 svarta m tantecken, 2 bruna m tantecken, 2 gula/röda mönstrades in. 
  

2014 

Under 2014 års mönstring deltog 16 hundar.  
Hund nr 30-45 mönstrades i Jönköping 
Av dessa godkändes sammanlagt 7 hundar, varav 6 var tikar och 1 var hane. 
9 stycken av de hundar som deltog vid mönstringen gick inte igenom beroende på att de ej ansågs 
tillräckligt rastypiska av mönstringsförrättarna.  
8stycken av de hundar som ej blev godkända var tikar och 1 hane.  

  Antal deltagande hundar 16 
  Antal deltagande tikar  14 
  Antal deltagande hanar 2 

  Antal godkända hundar 7 
  Antal godkända tikar  6 
  Antal godkända hanar 1 

  Antal ej godkända tikar 8 
  Antal ej godkända hanar 1 

Färger och hårlag: Av de godkända hundarna samtliga hundar korthåriga/släthåriga. 4 svarta m 
tantecken, 1 brun m tantecken, 2 gula/röda mönstrades in. 
  

 

  



Slutsats 
Ansvariga för mönstringens genomförande i SPKK är mycket nöjda med domarnas seriositet och 
kunnande. All oro som fanns i början i att den exteriöra kvaliteten på rasen skulle kunna bli lidande 
av en eventuell mönstring visade sig klart överdriven.  

Vi hade innan mönstringsskedet förhoppningar om att flertalet av de hundar som deltog skulle vara 
hanar. Detta då många tikar varit svåra att hitta kompletterande hanar till utan att parningarna på ett 
eller annat sätt negativt påverkat den genetiska variationen i populationen.   

Eftersom det i aveln används en större mängd tikar än hanar så finns en viss oro att vi de närmaste 
åren skall kunna se en ännu större differentiering mellan mängden hanar och tikar i avel. Detta skulle 
i sådant fall kunna påverka den genetiska variationen negativt, då populationen hamnar än längre 
från equalibrium (där lika många hanar och tikar används i avel).  Vikten av att använda så många 
hanar som möjligt i avel kommer att vara ett måste i framtiden. Detta för att ha en så stor effektiv 
population som möjligt, och för att vi skall få en så stor vinst som möjligt av genflödet.  

En utvärdering av hur många inmönstrade djur som används i avel bör genomföras årligen i samband 
med RAS-utvärderingen, och information om hur vi använder och borde använda denna resurs bör 
finnas alla intresserade tillhanda. Det går i dagsläget inte att avgöra hur länge 2011 års mönstring kan 
hålla liv i avelsbasen, då det är upp till uppfödarna att förvalta denna givna möjlighet till en ökad 
genetisk variation i den svenska populationen av prazsky krysarik. 

Efterarbetet 
Det viktigaste med mönstringen är efterarbetet, hur vi tillsammans tar tillvara på den här 
möjligheten att stärka rasen.  
SPKK tog därför fram en informationsfolder för alla mönstringsdeltagare med information gällande 
mönstring, SKK's regelverk, aktuella rekommendationer i aveln mm. 
Rasutveckligngsgruppen/avelsrådet fanns även på plats vid båda mönstringarna för att informera 
ytterligare. 

Vi har påtalat att det är extra viktigt att ta det lugnt med avel på inmönstrade hundar, dvs. utvärdera 
avelsresultatet noga innan man använder samma hund i avel igen. Dessutom gäller samma 
restriktioner i antal kullar/avkommor per avelsdjur även för inmönstrade individer. 
Slutligen har vi påpekat att ansvaret för aveln ligger på uppfödaren. 

 
Vi vill även påpeka följande: 
Den uppfödare som inte vill använda inmönstrade hundar i sin avel behöver inte göra det. Det 
framgår tydligt i alla registrerade hundars stamtavla om de är inmönstrade eller ej, och därmed kan 
man som uppfödare med lätthet finna eller undvika inmönstrade hundar. 
Mönstringen i Sverige är genomförd för att stärka den svenska avelsbasen i första hand, men 
kommer även att vara en framtida genkälla för den internationella avelsbasen. 

  



ETT STORT TACK FRÅN STYRELSEN OCH RASUTVECKLINGSGRUPPEN I SPKK 
Till de klubbmedlemmar som hjälpt till före, under och efter mönstringarna. 
Till våra mönstringsförrättare: Hans Almgren och Åke Cronander. 
Till SKKs Avelskommitté och Registreringsavdelningen. 
Och framför allt TACK till alla som deltog på mönstringarna med sina hundar, godkända eller ej. 
 
Eventuella frågor kring mönstringen och arbetet kring densamma hänvisar vi till RUG SPKK: 
bc@spkk.se   

Rasutvecklingsgruppen: Jonna Friberg, Maria Weinehall, Renata Johansson och Stina Persson 
samt 

 
 

Ida Curtsdotter Karhu, Ordförande SPKK  
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GODKÄNDA HUNDAR 

 

 

Mönstringsnr: 33 
Hundens namn: Jinx 
Född: 2012 02 03 
Färg: Black and tan 
Kön: Tik 
Godkänd: JA 
Ägare: Stéphanie Lundell 
Kommentarer: Kunde ha tydligare könsprägel. Komplett bett. Utm tänder. Något lågt ansatta öron.  
Bra hals, utmärkt benstomme. Kunde ha något djupare bröstkorg. Kompakt samlad tik med utmärkta 
proportioner. Lätt underställd. Tät päls, utmärkt kvalitet. Blek tanfärg. Välansatt svans men något 
skruvad i formen. Utmärkt temprament. Rör sig väl fram. 
 
 

 

 

Mönstringsnr: 34 
Hundens namn: Bubble 
Född: 2012 02 20 
Färg: black and tan 
Kön: Tik 
Godkänd: JA 
Ägare: Sandra Wallin 

Kommentarer: Mycket trevlig helhet men i största laget. Välformat huvud, välsnsatta lite stora öron. 
Fina proportioner och bra benstomme. Bra päls, något blek tanfärg. Något framträdande ögon. 
 



 

 

Mönstringsnr: 41 
Hundens namn: Loka 
Född: 2013 06 27 
Färg: Brown and tan 
Kön: Tik 
Godkänd: JA 
Ägare: Kim Järnefolk 

Kommentarer: 22cm. Feminin, bra helhet. Något långsträckt. Välformat huvud, bra hals.  Något 
slarviga och stora öron. Bra kropp och benstomme. Goda vinklar. Fin attityd.  Kort glansig päls av bra 
kvalitet. Komplett bett. En bra PK trots längden. 
 

 

 

 

Mönstringsnr: 42 
Hundens namn: Sot 
Född: 2013 06 27 
Färg: Black and tan 
Kön: Tik 
Godkänd: JA 
Ägare: Mikaela lindfors 

Kommentar: 25cm, välproportionerad. Vackert typiskt huvud. Vackra välburna öron. Utm bett och 
tänder. Samlad kropp som behöver bli kraftfullare med mer substans/muskulatur (Ung hund) 
Tillräckligt bröstdjup. Bra ben och tassar. Eleganta rörelser. Pälsfattig på skallen. Trevligt 
temprament. Varm tanfärg. 

  



  

 

 

Mönstringsnr: 43 
Hundens namn: Zoey 
Född: 2013 01 27 
Färg: Black and tan 
Kön: Tik 
Godkänd: JA 
Ägare: Mikaela Lindfors 

Kommentarer: 22cm Fem. Bra pigment. Tunn underkäke. Pälsfattig på skallen. Ngt långstäckt. Bra ben 
och tassar. Varm tanfärg. Fin resning och attityd. Mörka uttrycksfulla ögon. Tunn päls. Elegant med 
spänst i rörelserna. Välburna öron. 
 

 
 

 

 

 

Mönstringsnr: 44 
Hundens namn: Hugo 
Född: 2012 06 19 
Färg: Röd 
Kön: Hane 
Godkänd: JA 
Ägare: Mikaela Lindfors 

Kommentarer: 24cm. Maskulin. Något grov i skallen. Vackra ögon. Saknar P1 i vänster överkäke. Saknar 
P1 och P3 höger överkäke. Utm pigment, vacker hals. Bra fram och bakställ. Stark rygg.  Bra ben och 
tassar. Ngt blek färg. Sund med eleganta spänstiga rörelser. Utm PK-detaljer med något grov helhet. 
Tilltalande. 
 

 



 

 

Mönstringsnr: 45 
Hundens namn: Annie 
Född: 2011 06 24 
Färg: Röd 
Kön: Tik 
Godkänd: JA 
Ägare: Sara Persson 
Gustafsson. 

Kommentarer: Fem huvud med något rund skalle. 24 cm. Utmärkta proportioner. Elegant med resning. 
Ngt grund ögonhåla. Ngt lätt men bra storlek. Välburna öron. Kunde ha mer vinklar runt om.Kort hård 
päls som ligger väl mot kroppen. Något tunn päls på öron och undersidan av kroppen. Eleganta 
rörelser. 
 
 

  
 
 
ICKE GODKÄNDA HUNDAR 

 

 

Mönstringsnr: 30 
Hundens namn: Tila 
Född: 2012 10 07 
Färg: black and tan 
Kön: Tik 
Godkänd: NEJ 
Ägare: Kristin Lundberg 

Kommentarer: Stor tik med typiskt huvud och samlad kropp. Tillräcklig pigmentering. Svag tanfärg. 
Tillräcklig benstomme. Högbent och grund brösdjup. Stora öron av bra form. Bra överlinje. Kraftigt 
uppdragen buklinje. 28cm i mankhöjd. Lätt underställda rörelser. Ngt överbyggd. 

 

 
 



 

 

Mönstringsnr: 31 
Hundens namn: Candy 
Född: 2010 06 02 
Färg: Merle 
Kön: Tik 
Godkänd: NEJ 
Ägare: Sanna Hult 

Kommentarer: Grov skalle. Bra käkar/bett. Högt uppsatt slarvigt burna öron. Tillräcklig hals. Vid i 
fronten. Öppet trevligt temperament. Lång i länden. Kraftfull kropp. Bra benstomme. Tanfärg svag. 
25cm.  

 

 

 

 

 

Mönstringsnr: 32 
Hundens namn: M Belle 
Ali´ss 
Färg: black and tan 
Kön: Tik 
Godkänd: NEJ 
Ägare: Annki Kimmegren 

Kommentarer: 27 cm. Allt för stor och grov. Kunde vara mer feminin. Bra huvudform till sin storlek. 
Välformade något stora ögon. Utmärkt päls. Blek tanfärg. Bra längd i bröstkorgen men totalt sett för 
lång i kroppen och blir lite lågställd. Välmusklad med breda lår. För mycket åt pincherh. Trevligt 
temprament. 

 

 
 
 
 

 

  



 

 

 

Mönstringsnr: 35 
Hundens namn: Dakota 
Född: 2011 10 14 
Färg: Röd  
Kön: Tik 
Godkänd: NEJ 
Ägare: Sanna Greneby 

Kommentarer: 24cm. Något rund över skallen. Svagt utvecklade premolarer. Svag underkäke. Något 
tunn i nospartiet. Bra hals. Tung i kroppen. Brant kors. Underställda rörelser. Platta tassar. Bra päls. 
Temperament ok. Bra svanslängd men med sammanväxta kotor. Lågt ansatt svans. 

 

 

 

 

 

Mönstringsnr: 36 
Hundens namn: Lotty 
Född: 2011 02 25 
Färg: Brown and tan 
Kön: Tik 
Godkänd: NEJ 
Ägare:  Monica Blomberg 

Kommentarer: 25 cm grov tik med tunnformad bröstkorg. Mjuk, något lång, päls på ryggen. Små ögon. 
Något grov benstomme. Entligt vetintyg (från Tjeckien) 4 incisiver i underkäke +P2. Nu även incisiv i 
överkäke tappad. Utmärkta tassar. Öron av bra storlek något lågt ansatta. Bra proportioner. 

 

 

 

 



 

 

Mönstringsnr: 37 
Hundens namn: Urri 
Född: 2011 07 22 
Färg: Merle 
Kön: Tik 
Godkänd: NEJ 
Ägare:  Monica Blomberg 

Kommentarer: 26.5 cm. Något grov och oädel. Grov skalle. Bra ansatta öron. Bra hals. Vid i fronten. 
Välkroppad men av obestämbar ras.  Fel proportioner. Lång hård päls.  Bra benstomme. Rör sig väl. 
Trevligt temprament.  
 

 
 
 

 

 

Mönstringsnr: 38 
Hundens namn: Sisinka 
Född: 2010 03 27 
Färg: Merle 
Kön: Tik 
Godkänd: NEJ 
Ägare:  Maria Eriksson 

Kommentarer: 21 cm. Lågställd med ett något oädelt huvud och helhet. Bra öron. Något kort hals. 
Tung i kroppen. Lång päls men bra pigment. Bra ben och tassar. Brant i korset och lite underställd. 
 

 

 

  



 

 

 

Mönstringsnr: 39 
Hundens namn: Pepita 
Född: 2010 04 15 
Färg:  Merle 
Kön:Tik 
Godkänd: NEJ 
Ägare:Linda Dahlén 

Kommentarer:  25cm. Grovt huvud. Vackra ögon. Brett ansatta/burna öron. Något kort hals.Djup i 
bröstkorgen. För kraftigt hull idag. Något lång i kroppen.  Lätt  benstomme. Brant kors. Borde ha mer 
spänst i bakstället. Lång grov päls. Temperament ok. 
 

 

 

 

 

 

Mönstringsnr: 40 
Hundens namn: Grewin 
Född: 2013 12 10 
Färg: Merle 
Kön: Hane 
Godkänd: NEJ 
Ägare: Linda Dahlén 

Kommentarer: Maskulin. Huvudet kunde vara ädlare. Utmärkta käkar. Båda kanintänderna valp kvar 
uppe i överkäken. Vackra ögon. Utmärkt pigment. Vältecknad merle. Något lång i kroppen. Bra ben 
och tassar. Sunda rörelser. Vackra öron. Trevligt temprament.  Kort bra päls.  
Krypto/monorchid. 
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