Svenska Pudelklubben har några frågor till SKK angående FCI cirkulär 49/2012.
Kommer detta cirkulär att få någon praktisk betydelse hos SKK? Hur tolkar SKK uttrycket poodlerelated dogs?
Det förekommer att det i kullar efter renrasiga enfärgade pudlar föds valpar som är felfärgade,
vanligast är att de har vita fläckar men det förekommer även andra färgteckningar. Idag registreras
dessa fel/fler-färgade pudlar hos SKK men får ett X (icke godkänd färg) efter registreringsnumret.
Svenska Pudelklubben anser att hundar alltid skall kunna registreras i den färg de har. Det vore
olyckligt om hundar med dessa färger skulle hänföras till en annan ras. Det skulle sannolikt medföra
att man väljer att registrera hunden med en annan godkänd färg.
Det har på senare år blivit något vanligare att felfärgade pudlar importeras ifrån andra länder där
hundarna har registrerats av det landets kennelklubb men ofta i ett underregister. När de hundarnas
stamtavla skickas in till SKK registreras de i huvudregistret. SPK skulle önska att dessa hundar också i
Sverige registreras i ett underregister men fortfarande som pudlar.
SPK tycker att det är viktigt att valpar efter felfärgade pudlar kan registreras eftersom det medför att
föräldradjuren följer det hälsoprogram som gäller för rasen.
Svenska Pudelklubben tar däremot bestämt avstånd från att avla på hundar med dessa avvikande
färger i avsikt att producera fler felfärgade hundar.
När det gäller utställning kan en felfärgad pudel aldrig tilldelas något annat pris än disqualified. Det
rimmar också illa med cirkuläret att det på senaste världsutställningen förekom särskilda klasser för
just fel/flerfärgade pudlar.
Med vänlig hälsning
Svenska Pudelklubben

Utdrag ur SKK/AK 5-2012
”§ 121 Förfrågan från SKKs Utställningskommitté (UtstK) ang. färgvarianter hos pudel
Förelåg från UtstK protokollutdrag med underlag. UtstK önskar AKs uttalande med
anledning av skrivelse från Federation Cynologique Internationale (FCI) i vilken
medlemsländerna bl.a. uppmanas att inte registrera tvåfärgade pudlar. Skrivelsen har
tillkommit på uppdrag av den franska kennelklubben (SCC), som har ansvaret för
rasstandarden för pudel. I skrivelsen antyds att tvåfärgade pudlar inte är rashundar.
Tvåfärgade pudlar har inte standardenlig färg och registreras därför av SKK med
särskild färgbeteckning (X) i registreringsbeviset tillsamman med kommentaren ej
standardenlig färg. Därigenom informeras valpköpare samtidigt som
bokstavsbeteckningen återfinns i en ev. framtida härstamning såväl på
registreringsbevis som i stamtavla på Avelsdata, om hunden används i avel.
Konstaterade AK att FCI uppmaning inte kan åtföljas av SKK då den står i strid med
SKKs avelspolicy. Enligt SKKs avelspolicy ska kennelklubben istället verka för att minska
antalet avelsrestriktioner som inte är relaterade till rasers sundhet men begränsar
möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av befintligt hundmaterial.
Beslöt AK uttala att när en recessiv genvariant av en färg/teckning hos t.ex. pudel
dubbleras och därmed kommer till uttryck hos en avkomma så innebär detta inte att
avkomman är blandras.”

