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Vedr: Er vores racer ok?
Først en cadeau til DKK for nedsættelse af PKS-gruppen.
Formålet er særdeles relevant og vi imødeser en informativ og saglig behandling af problemerne
med racehundes mentale og fysiske sundhed. Og glædes over at dette vil ske i samarbejde med de
pågældende racers specialklubber.
I Dansk Chow Chow Klub har vi arbejdet seriøst med chowens sundhed gennem de seneste 10 år.
Vi begyndte med en mindre undersøgelse, der gav os indtryk af, hvad medlemmer af klubben så,
som de største problemer for racen. Dette hjalp os til at rette fokus på de hyppigst forekommende
problemer fra starten. Efterfølgende har vi registreret disse sygdomme i vores sundhedsregister. Det
er på baggrund af disse tal fra 648 chower, vi kan levere resultaterne i tilbagemeldingsskemaet. Og
DKKs statistik for HD/AD fotograferede chower.
Der er desværre endnu ingen RAS for chow chow.
Vi håber, vi kan være en af de specialklubber, der bliver indbudt til en nærmere drøftelse af fundene. Vi har ofte følt os ret alene i vores sundhedsarbejde og har haft svært ved at trænge igennem i
det tidligere arbejde, DKK har foretaget på området. Og er der nogen, der har interesse i at bevare
chow chowen som en sund og velfungerende hund, må det absolut være os, der har racen som aller
højeste prioritet. Ingen er mere ulykkelige end chow-elskere, når noget går skævt i vores race.
Vi er tidligere blevet informeret om, at chowen er på en liste over racer, der kræver særlig indsats.
Også derfor mener vi, det vil være yderst relevant, hvis vi kan indgå i et tættere samarbejde også på
længere sigt.

Med venlig hilsen
Dansk Chow Chow Klub
Dansk Chow Chow Klubs Sundhedsudvalg
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Hvor hyppigt
Skavanker, lidelser og
sygdomme konstateret i forekommer
problemet
svensk RAS.
hos DKK
hunde? Tallet
angives i
procent f.eks.
hos 10% af
racen.
Ingen RAS for chow chow
Skavanker, lidelser og
sygdomme, som ikke er
anført i RAS, men som
vi kender blandt danske
DKK hunde.

Hvor alvorligt
vurderer I
problemet til
at være for
hunden? Tallet angives på
en skala fra 110 med 10
som det mest
alvorlige.

Hvor alvorligt Kommentarer
vurderer I
problemet til
at være for
hundeejeren?
Tallet angives
på en skala fra
1-10 med 10
som det mest
alvorlige.

Korsbåndsruptur
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DKKs AD statistik for
de sidste 10 år for 107
fotograferede hunde
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Ofte foderrelateret – nye
fodertyper har hjulpet
meget på problemet

17%
(110 af 648)

Entropion

12%
(76 af 648)

Hofteledsdysplasi

Albueledsdysplasi

Hudproblemer

A/B: 75,5%
C: 7,2%
D: 8,6%
E: 8,6%
0: 29,9%
1: 28,0%
2: 21,5%
3: 20,6%
3,5%
(23 af 648)

Større operation/lang
rekonvalescens, men
efter operation oplever
>95% ingen gener
Mindre operation, der
giver god livskvalitet.
Ansvarlige opdrættere
sænker antallet år for år
DKKs HD statistik for
de sidste 10 år for 139
fotograferede hunde

Stofskifteproblemer

2,5%
(16 af 648)

Overtypnings/ eksteriørproblemer som er anført i svensk dommervejledning, og som vi
kender fra danske hunde
Ögonproblem pga. att
ögonen är inbäddade i
överdriven mängd hud.

Rörelsestörningar som
kan bero på otillräcklig
vinkling i knä och hasled.

Andningsbesvär pga.
otillräckligt utrymme i
luftvägar och svalg vilket
ger snarkande
och ansträngd andning
ofta med konstant munandning.
Overtypnings/ eksteriørproblemer som ikke er
anført i svensk dommervejledning, men som
vi kender fra danske
hunde.

3

3

Ses i bestemte linjer.
Medicineret har hunden
et godt liv.

Det er uønskeligt og der
bør slås hårdt ned på det
– små øjne er et andet
problem.
Bevægelsesproblemer
skyldes mange ting og
udelukkende at sætte
fokus på vinklingen vil
give et helt forkert billede.
De pendulerende racetypiske bevægelser er
sunde – der bør slås
hårdt ned på evt. løshed
i knæled og overkodning. Dommere bør lære, hvad racetypiske
bevægelser er – deres
ukendskab er det egentlige problem her.
En enkelt eller to hund
pr. år får bemærkning
på åndedrættet i udstillingsringen.

Ingen

Hvis der er angivet mere end 5 forhold i RAS eller mere end 3 forhold i den svenske dommervejledning eller I mangler felter til at supplere med danske iagttagelser, bedes I enten selv indsætte

flere rækker eller bruge to skemaer. Men vi vil meget gerne have, at I benytter skemaet og ikke blot
oplister på anden vis.
Tallene fra DCCK er baseret på vores sundhedsregister, der indeholder 648 registrerede chower. Alle indberetninger er frivillige, men med stor opbakning fra klubbens medlemmer, er
næsten alle avlsdyr registreret. Vi startede tilbage i 1999 og måden det kører på, har dannet
grundlag for et lignende tiltag i såvel Norge, som Sverige.

