Lathund för Avelsdata

På startsidan ligger en grön kolumn till vänster enligt bilden. Vi börjar med
”Inställningar”
Klicka på Inställningar så kommer en ruta fram där ni kan välja hur informationen ska
visas:

Först väljer man vilken ras som man har som favoriter,
sedan väljer man hur det ska sorteras. Du kan när som
helst gå in på inställningar och ändra.
Klicka sedan på ”Hundar”
Det fälls då fram en meny med flera olika alternativ:

Klicka först på Sök/välj hundar, då kommer denna ruta upp:

(Första gången du använder Avelsdata kommer den ras du väljer att sparas som din
”start ras” d.v.s. den ras som kommer att vara förvald nästa gång du loggar in på
Avelsdata. Vill du ändra ”start ras” kan du göra det under inställningar.)
Ras
Du väljer ras genom att leta upp önskad ras i ”rullgardinen”.
Registreringsnummer
När du skriver in ett registreringsnummer behöver du inte skriva ”/” mellan
nummerserier och registreringsår utan det räcker om du skriver ett kommatecken (,) så
görs en automatisk konvertering av ”,” till ”/”. Du behöver inte heller ange S framför ett

svensk registreringsnummer utan det sker automatiskt. Det går att söka på hela eller
delar av ett registreringsnummer. Om du t.ex. skriver S100 kommer samtliga hundar i
rasen som har registreringsnummer som börjar på S100 visas i lista. Du kan använda
tecknet * för att ersätta siffror/bokstäver som du inte känner till, t.ex. S1*0 kommer att
ge ett resultat med samtliga hundar i vald ras som har registreringsnummer med början
från S100 till S190.
Hundnamn
I fältet ”Hundnamn” kan du ange hela eller delar av ett hundnamn, vet du inte den
exakta stavningen kan du använda tecknet * för att ersätta bokstäver vid sökning.
Sortering

Du måste välja hur du vill att resultatet av din sökning ska sorteras. Det gör du i
rullgardinen ”Sortering”. Första gången du väljer en sorteringsordning sparas den i dina
inställningar så att samma sortering används nästa gång. Du kan ändra din förvalda
sorteringsordning under inställningar.När du sedan har valt en hund så kan du gå vidare
i vänstermenyn. Du kan då söka vidare info om den enskilda hunden.

Hundinfo: Då kommer fakta upp om hunden, inavelsgrad,
moder, fader, ägare, uppfödare etc
Stamtavla: stamtavlan visas, där kan du då välja hur många
generationer du vill se: 3-6 led, med eller utan titlar.
Veterinärdata: undersökningsdatum/Diagnos/ Klinikveterinär
Tävlingsresultat: Alla svenska registrerade
tävlingsresultat, där kan du välja att se bara Nationella,
Internationella eller Alla resultat
MH diagram: har hunden gjort MH så finns diagrammet här
BPH: samma som ovan
Kull/helsyskon: här kan du gå in och få samma info om syskonen
Kullar och avkommor: alla info om hundens tidigare kullar
Statistik avkommor: om avkommorna gjort MH eller hälsotestats så finns infon här

Provparning:
1. Ange reg.nr på den hund du vill para:
här skriver du in registreringsnumret på den hund du vill provpara med andra
hundar. Kan du inte registreringsnumret kan du söka efter hunden om du väljer
knappen ”Sök”.
När du har valt hund går du vidare till nästa steg

2.

Välj ett av nedanstående alternativ:
Snabbval
Använd snabbval när du inte har hundarna som öppna som flikar i Avelsdata.
Du kan skriva in upp till 5 registreringsnummer. Känner du inte till
registreringsnumren kan du söka efter hundar om du väljer knappen ”Sök”. När

du söker kommer du endast söka hundar av samma ras och av motsatt kön till
hunden du skriv in i ruta 1. Vill du ta bort alla inskrivna registreringsnummer kan
du använda knappen ”Rensa”.
Dina valda hundar
Under ”Dina valda hundar” kommer de hundar av motsatt kön som är öppna i
flikar automatiskt upp. Du kan välja enstaka eller samtliga (använd knappen
”Markera alla”). Vill du avmarkera valda hundar kan du antingen klicka i rutan en
gång till eller använda knappen ”Avmarkera”.

När du har valt dina hundar klickar du på knappen ”Starta provparning”, då kommer en
del kontroller samt beräkning av inavelsgrad att genomföras. Resultat av provparning
visas i egen flik som får fliknamnet Provparning 1. Genomförs flera separata
provparningar får de namnen Provparning 2, 3 o.s.v.
Vid provparning mellan två hundar kommer du direkt till stamtavlan. Provparar du fler
hundar visas resultatet i en lista. Listan kan sorteras. I listan kan du välja att visa
stamtavla för en specifik provparning genom att klicka på länken ”Visa stamtavla”. När
du har en stamtavla uppe kan du bläddra direkt mellan de olika provparningarna genom
att använda knapparna ”Nästa” resp. ”Föregående”. Både i listan och på stamtavlan visas
den beräknade inavelsgraden för provparningen, om du klickar på den eller för över
musen visas säkerheten i det beräknade resultatet. Om en provparning resulterat i ett
stopp- eller varningstecken kan du klicka på skylten för att ta reda på anledningen. För
de raser där det krävs veterinärintyg på hälsa utförd inom viss tid före parning visas en

datumskylt och om du klickar på skylten kan du se om och hur länge intyget är giltigt.
Du kan välja att byta ut alla eller några hundar genom att använda knappen ”Byt
hundar”.

Statistik
Du kan även se en hel del statistik i Avelsdata:

Om du klickar på ”Raser” så öppnas en meny med fler alternativ: Rasinfo, Registrerings
statistik etc
Du måste börja med att välja Ras, (Sök/välj ras) exempelvis Pudel mellan/dvärg/toy

När du valt ras kan du välja bland de olika alternativen, till exempel
”registreringsstatistik”

På varje sida finns det en Infoknapp som talar om vad man kan hitta på sidan:

Det finns även listor du kan gå in och avläsa statistik:
Där det står ”Typ” klickar du, då kommer det fram fler alternativ, se nedan.

Där får du välja vilken lista du vill se och mellan vilka datum, t ex:

Klicka på Visa, så kommer listan fram:

