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Bakgrund & Syfte 
År 2001 beslutade SKK:s Kennelfullmäktige att det för varje ras ska finnas en rasspecifik avelsstrategi, RAS. 
Denna ska innehålla rasens historia, nuläge och ge tydliga mål för framtiden.  
 
RAS är ett kontinuerligt arbete för att främja kvalitetsutveckling inom rasen, med uppföljning och utvärdering 
varje år. Revidering skall ske vart femte år om inget oförutsett gör att det behöver göras tidigare eller 
senareläggas. 
 
Detta RAS har tagits fram av rasklubben för Clumber spaniel i samarbete med dess uppfödare i Sverige.  
 
Målet är att kunskapen ska enas med erfarenheten under denna process som ingår i RAS. Det är Clumber 
spaniel klubbens förhoppning att vi alla, uppfödare, hanhundsägare och den vanlige hundägaren, känner vårt 
fulla ansvar att bevara och utveckla clumber spanielns mentala och fysiska hälsa även för framtiden, och att vi 
fortsätter på inslagen väg med öppenhet och samarbete, både i Sverige och internationellt.  

Revisioner 
 

Version Fastställd 

Första utgåvan 2006 

Andra utgåvan 2014 
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Rasens historia, bakgrund och utveckling 

Tidig historia 

Clumber spanieln är en engelsk ras och en av de äldsta spanielraserna som går att spåra till tidigt 
1700-tal.  
 
Man är inte riktigt säker på om de har inblandning av hundar av spanieltyp från Frankrike, eller om de endast 
utvecklats från hundar i England. Något man är säker på är dock att rasen fått sitt namn efter Duke of 
Newcastles gods, Clumber Park. På målningar från 1700-talets andra hälft kan man tydligt se rasens 
karakteristiska utseende, vilket den behållit, i det stora hela, till nutid.  
 
Under flera århundranden var rasen den engelska adelns jakthund nummer ett, den hölls i pack vid de större 
godsen i Storbritannien, bland annat har det engelska kungahuset fött upp clumbers först under prefixet 
Sandringham och idag under prefixet Tinglestone   
 
Clumbern var dåtidens drevkarlar som arbetade innan skott. Jakten under denna tid bedrevs till stor del i 
mycket svårframkomlig och snårig terräng. Man hade användning för en hund som var envis,  stark och lite 
tyngre, med tjock skyddande hud och päls och den skulle kunna ta sig fram och komma igenom de täta snåren.  
Hundarna jagade i pack. De egenskaper som eftersträvades har s har givit rasen dess utseende och mentalitet, 
det vill säga den tyngsta och mest självständiga av våra spanielraser. 
 
Clumber spanieln har genom historien alltid varit en numerärt liten ras, men den sociala utvecklingen, 
snabbare jaktvapen och de båda världskrigen ledde till en stor minskning av antalet clumber. Efter andra 
världskriget fanns enbart ett fåtal individer kvar och rasen fick därefter åter byggas upp. Rasklubben i England, 
The Clumber Spaniel Club, bildades redan 1904 och har hela tiden varit en aktiv klubb. 
 
Då man började med hundutställningar i England i slutet av 1800-talet, blev även clumber en ras som många 
endast hade för utställning. Följden av detta är att clumbern blev allt tyngre och man föredrog en så vit hund 
som möjligt, helst utan eller bara med små  tecken.  
 
Rasens idealvikt är idag i det närmste dubbelt så hög som den var från början! 

Den moderna clumbern 

Clumbern är idag mest en sällskapshund som dock behållit mycket av sina särdrag. De har kvar 
mycket av sitt viltintresse och sin envishet/självständighet. I England har de  under de senaste 10-15 åren 
börjat synas mer och mer på jaktprov och vid praktiska jakter. Det är en växande skara entusiaster som börjat 
föda upp clumber med fokus på  jaktegenskaper.  Det registreras idag fler så kallade Working Clumber än de av 
”show typ” i England. Dock ska det nämnas att dessa fortfarande är av mycket god clumbertyp, men de hålls i 
ett mycket lättare hull och i kondition på topp. Det är en fröjd att se dessa hundar arbeta under en hel dag i ett 
raskt tempo. 
 
I utställningsringarna världen över har de nått många topplaceringar med bland annat BIS-vinster vid både 
Crufts (England) och Westminster (USA). I Sverige har vi många hundar som vunnit och placerat sig i topp både 
här hemma och utanför vårt land. Det har även under senare år ställts ut en del svenska hundar i England vilka 
tilldelats både CC och R-CC.  
 
Rasens starkaste fästen är idag Storbritannien, Nordamerika och Skandinavien, men populäriteten för rasen 
ökar på flera håll i världen. Det registreras ca 600-700 clumber totalt i världen årligen  

Rasens utveckling i Sverige 

I Sverige är clumbern idag mest en sällskapshund. Det är ett fåtal individer som startas på jaktprov, flera 
används för praktiskt jakt, dock inte alltid traditionell spanieljakt. En aktivitet som passar clumbers envishet och 
noggrannhet är viltspår där många går på prov med stora framgångar. Clumbern används praktiskt i eftersök 
med mycket goda resultat. 
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Clumber introducerades i Sverige i mitten av 60-talet genom importer från England. Dagens svenska clumber 
går tillbaka dessa hundar. Under 70- och 80-talet lades grunden för det som vi idag ser som den ”svenska 
clumberstammen”. Under denna tid tillfördes individer i aveln framförallt från Storbritannien. 
 
Under 90-talet och fram tills mitten av 2000-talet har de flesta hundar som tillförts aveln hämtats från USA.  
 
Under 80- och 90-talet fokuserades det mycket på bekämpningen av höftledsdysplasi och armbågsdysplasi, 
vilket ledde till en minskning av avelsbasen. I början av 2000- talet började uppfödarna på ett mer medvetet 
sätt arbeta med att sänka inavelsgraden i rasen.    
 
De senaste 10 åren har dock har ett avelsutbyte åter kommit igång med England, då man idag hittar fler och 
fler hundar som bland annat HD-röntgas. De förenklade in/utförselreglerna har också underlättat samarbetet 
med andra lände.. 
 
Den svenska clumbern anses ha en hög exteriör standard. En relativt stor andel hundar har exporterats, 
framförallt till våra Nordiska grannländer,  USA, och under senare år även till England. Det internationella 
avelsutbytet, som skett under många år, innebär att vi idag har en snäv avelsbas även sett ur ett globalt 
perspektiv. 
 
Det övergripande målet för rasen är att öka dess numerär, att fortsätta det hälsoarbete som vi under många år 
lagt grunden till här i Sverige och se till att den positiva trenden fortsätter vad gäller förbättrad ledstatus och 
låg inavelsgrad. 
 

Population och avelsstruktur 

Rasens storlek och utveckling i Sverige 

Idag finns det ca 250 individer i Sverige 

Genomsnittlig registrering per årtionde/senaste åren 

1970’ – 16 st 
1980’ – 35 st 
1990’ – 40 st 
2000’ – 38 st  
2011 – 39 st 
2012 - 14 st 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Genomsnittlig kullstorlek 2003 - 2012 är 4,6 valpar.  

Genomsnittlig inavelsgrad  

Inavelsgrad per årtionde 

1970’ 7,1 % 
1980’ 7,0 % 
1990’ 6,2 % 
2000’ 2,5 % 

Inavelsgrad 2003 - 2012 

   2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

Inavelsgrad     0,9 %    1,7 %    1,1 %    0,7 %    3 %    1,5 %    2,9 %    1,8 %    3,1 %    1,5 %  
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Rasens genomsnittliga inavelsgrad beräknad över 5 generationer. 
 
År 2000 införde vi i våra avelsrekommendationer, att inavelsgraden skall beräknas i varje kull. Enligt våra 
rekommendationer skall inavelsgraden kontrolleras innan en parning genomförs och denna skall vara lägre än 6,0 % 
(beräkning enligt Lathunden). Detta gav en omedelbar effekt och sedan denna infördes har endast ett fåtal parningar 
gjorts med högre inavelsgrad. 
 
Här kan nämnas, att man i England idag har en genomsnittlig inavelsgrad på 12,7 %, där förekommer kullar som ligger 
på närmare 30 % i inavelsgrad. Även i USA och Australien förekommer mycket nära släktskapsparning.  
 
Vi har valt att inte lägga några restriktioner i våra avelsrekommendationer när det gäller antal kullar per individ. Det är 
vanligt att man försöker begränsa hanhundsanvändningen genom att ange ett rekommenderat max-antal kullar per 
hane. Detta skulle i så fall för vår ras även gälla tikar. I vår ras skulle rekommendationen när det gäller antal 
kullar/valpar per individ bli ca 1-2 kullar/ 10 valpar, beräknat på en genomsnittlig registrering av 40 hundar per år 
(detta uträknat på  25 % av en årsproduktion).  I en liten ras kan det göra mer skada än nytta att göra begränsningar i 
aveln. Vårt främsta mål är att få fram fler valpar per år, när vi nått detta mål, finns det förhoppningsvis fler hundar att 
använda i avel. I en numerärt liten ras begränsas användningen även naturligt av enskilda individer, då man annars 
avlar in sig i en återvändsgränd. Vår erfarenhet är att det ger mer effekt i nuläget att hålla inavelsgraden under 6 %, 
vilket tvingar fram ett kreativt tänkande hos våra uppfödare. 
 
 
Valet av avelsdjur inriktades under 80- och 90-talet främst på att använda fria individer avseende höfter och 
armbågar. Detta ledde till en försnävad avelsbas då många individer slogs ut. Med facit i handen hade vi ej ”råd” med 
denna hårda selektering. 
 
Under perioden 2003-2012 har 42 hanhundar och 47 tikar nyttjats i avel, vilket får anses vara en bra fördelning med 
tanke på att vi ej har så stort antal hundar att tillgå.  
Nedanstående översikt visar de mest använda individerna i avel under tiden 2003-2013 
Genomsnitt per kull 5,4 valpar 

De mest använda hanarna 2003 – 2013  

 2003 -2013 Totalt 
 
 
 

% antal 
kullar 

% antal 
valpar 

antal 
kullar antal valpar kull snitt antal kullar totalt antal valpar totalt 

Mingla's Gubben I Lådan 7,2 9,9 5 33 6,6 5 33 

Vishnu Talu Clussexx Del Cypres 5,8 5,4 4 18 4,5 4 18 

Don's Bohemian Rhapsody 4,3 6 3 20 6,7 3 20 

Mingla's Paradis-Oskar 4,3 5,1 3 17 5,7 3 17 

Clumbrolds Travellingman 4,3 4,5 3 15 5 3 15 

Sugar Loaf Hertig Knut 4,3 3,6 3 12 4 3 12 

Erinveine Writ 4,3 3,3 3 11 3,7 3 11 

Clussexx Crayola Crayon 2,9 4,8 2 16 8 2 16 

Bacchanal Well-Don Dallas 2,9 3,6 2 12 6 4 24 

Clodhopper's The Road Striper 2,9 3,6 2 12 6 2 12 

Westerly Gaels A Brand New 
Day 

2,9 3,3 2 11 5,5 2 11 

Companionway's How The West 
Was Won 

2,9 3 2 10 5 2 10 
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De mest använda tikarna 2003 – 2013  

 2003 -2013 Totalt 

 
 

% antal 
kullar 

% 
antal 

valpar 
antal 
kullar antal valpar kull snitt 

antal kullar 
totalt 

antal valpar 
totalt 

Don's Ballroom Blitz 4,3 5,4 3 18 6 4 25 

Don's Bestseller 4,3 5,1 3 17 5,7 3 17 

Don's Bullitproof 4,3 5,1 3 17 5,7 3 17 

Don's Bring Home The Bacon 4,3 3,9 3 13 4,3 4 19 

Sugar Loaf Toscana 4,3 2,7 3 9 3 3 9 

Millijor's Gorgonzola 4,3 2,1 3 7 2,3 3 7 

Don's Barbie 2,9 4,2 2 14 7 2 14 

Deuchars Glenscotia 2,9 3,9 2 13 6,5 2 13 

Diabf Amaretto-Mist 2,9 3,9 2 13 6,5 3 16 

Moonstruck Snöängel 2,9 3 2 10 5 2 10 

Farfars- och Mormorskurvor 

I vår ras har många tikar lika stort inflytande på rasen som hanarna, vilket illustreras i nedanstående tabell för antal 
avkommor och barnbarn i Sverige till hanar respektive tikar. 
Hanar   Antal avkommor Antal barnbarn  
Don´s The Road King  43  91 
Don´s Blues Brother  40  74 
Sällebäcks Scotch on The Rocks  22  47 
Clumbrold´s Travellingman  15  46 
Don´s Halleluja   26  44 
Schimos Aluff   20  42 
Clodhoppers The Roadstriper  12  42 
Clussexx Life Down Under  39  42 
Latifas Yesterday Man  0  39 
Companionways Against The Wind 10  35 
Clussexx Crayola Crayon  16  32 
Vishnu Talu Clussexx del Cypres  18  28 
Sugarloaf Yellowstone  7  22 
Tikar    Antal avkommor Antal barnbarn  
Sällebäcks Before The Rain  17  73 
Outlines Harley Davidson  23  60 
Don´s Bring Home The Bacon  19  53 
Sugar Loaf Old Faithful  8  50 
Sällebäcks Body and Soul  10  45 
Schimos Attention Dons  19  44 
Don´s Ballroom Blitz  25  42 
Don´s Betty Blue  0  39 
Sällebäcks Buffy  12  39 
Clumbrold´s Option  9  37 
Clumbrold´s Hedvig Eleonora  18  35 
Don´s Viva Welladay  16  31 
Don´s The Big Apple  6  29 
Don´s Bullitproof  17  27 
Ackarby´s Tzatziki  0  24 
He-Sea´s Amanda Honey Suckle  19  22 
He Sea´s A Lily Of The Valley  19  21 
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Avelsbas/ Avelsbredd 

I en numerärt liten ras, som clumbern är, får varje enskilt val av avelsdjur och varje enskild kull ett stort inflytande på 
rasens helhet jämfört med en numerärt stor ras. Därför är det av största vikt att tänka på, att;  

 Inte upprepa en kombination 

 Inte para systrar och mödrar med samma hane 

 Att varken tikar eller hanar överanvänds, dvs för stort inflytande på aveln i sin generation (5 år) 

 Att inte en hane används till flera kullar under kort tid 

 Använda äldre friska hanhundar i avel 

 Att som ägare av ett avelsdjur hålla sig väl informerad om vad som pågår avelsmässigt, dvs vad andra 
uppfödare planerar 

 Att tänka på rasens helhet vid import/export av avelsdjur 
 
 
 

I England har man idag stora problem med hanar som dominerar aveln, där har 21 hanar sedan år 2000  

producerat 50 % av valparna, 121 st har producerat de andra 50 %. En av de mest använda hundarna idag 

är en svensk import. 

De internationella samarbetet är och har alltid varit en viktig och nödvändig del av utvecklingen av 

clumbern i Sverige. Det kommer i genomsnitt in 2-3 importer årligen och därutöver förekommer inlån av 

avelsdjur under kortare perioder. 

Avelsrekommendationer 
All uppfödning skall följa SKK:s och FCI:S grundregler. 
Utöver detta har Clumber Spaniel Klubben definierat nedanstående avelsrekommendationer. 
1. Höfter och armbågar 
Båda föräldradjuren skall ha officiellt fastställd ledstatus avseende höftleder och armbågar (arthros). 
Bara hundar utan anmärkning skall användas i avel, dvs. 
Höfter: 

 UA/Utm enligt det gamla svenska avläsningssystemet 

 A/B enligt FCI 

 Score mindre än 10 enligt Storbritanniens avläsningssystem 

 Good/Excellent enligt OFA 
Armbågar: 

 UA eller ”no signs of arthros” 
2. Inavelsgrad 
Inavelsgraden skall inte överstiga 6 %. 
 
Avsteg från huvudprincipen: 
Pga. den begränsade avelsbasen är avsteg från avelsrekommendationen acceptabla enligt nedan: 
1. Ett av föräldradjuren tillåts ha anmärkning på antingen höftleder eller armbågsleder, och då är den mildaste formen 
av anmärkning godtagbar, dvs. 
Höfter: 

 1 enligt det gamla svenska avläsningssystemet 

 C enligt FCI 

 Score mindre än 20 enligt Storbritanniens avläsningssystem 

 Fair enligt OFA. 
Armbågar: 

 lbp eller ”mild signs of arthros”. 
2. Det är acceptabelt att använda utomnordiska täckhundar med okänd status avseende armbågar. 
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Korsningsprojektet 
2001 ansökte Clumber spaniel klubben hos SKK, om att få göra en inkorsning av annan ras för att öka den genetiska 
variationen. Valet av ras blev cocker Spaniel av jakttyp, då denna ras bäst motsvarade våra krav; kusinras, frisk, sund, 
utan exteriöra överdrifter och utan sjukdomar som vi ej idag har på vår ras. 
 
Den 8 januari 2003 föddes en kull efter cocker spanielhanen Småviltjägarens Oryx och clumbertiken Don´s Yours Truly. 
Det blev fem hanar och fem tikar.  
Exteriört är dessa hundar lättare men med en clumbers proportioner. Alla föddes med svart pigment och med  en 
huvudform som är mer lik cockerns. Mentaliteten skiljer sig något då vi upplever dessa hundar som lite mer näbbiga 
och bossiga (framför allt tikarna). 
Av dessa, har två tikar använts i avel. De har parats med två olika Clumberhanar vilket resulterat i en kull med 11 
valpar 2006 och en kull med 7 valpar 2007. Båda tikarna har HD A, ED ua och ögon lysta ua. 
 
Ur dessa två kullar,  har en tik ur varje kull  inmönstrats av två olika domare med kvalitetspriset 1, och därefter 
omregistrerats som renrasig clumber. 
 
Den ena av dessa tikar har idag haft två kullar (2009 och 2011) och den andra en kull (2010). Ur dessa kullar har det 
exporterats valpar, bl a till England och Tyskland. Flera är CK/ Cert vinnare och champions. Övriga meriter på hundarna 
i hela korsningsprojektet är så här långt  godkända vattenprov, pris på viltspår ( 1;a pris ), flera MH beskrivna, 
starterna på fält har ännu inte lett till något pris. 
 
Hälsomässigt kan sägas att de ingående individerna följer den övriga clumberpopulationen vad gäller  HD, ED och 
ögon. En något högre andel ED sågs i första generationen. 
Mentalitetsmässigt skiljer sig den senaste generationen inte speciellt från övriga clumber. 
Korsningsparning har diskuterats sedan början av 1990 talet och initierades av genetikerna Per Erik Sundgren och 
Lennart Svensson. 
 

Mål - Avelsstruktur 

 

Mål          

             

strategi Tidshorisont 

Öka dagens registreringar (~0 

st/år) till minst 60 per år  

 

- Hjälpa uppfödarna med PR och informationsspridning om 

rasen så att det finns goda förutsättningar för att hitta bra hem 

till valpar. 

- Genom fortsatt internationellt samarbete förenkla tillgången 

på nytt avelsmaterial 

10 år 

Större variation i avelsbasen 

 

- Avelskommittén stödjer uppfödarna genom att samla och 

tillhandahålla information om de icke svenska hundarna. 

- Genom internationella kontakter förenkla avelsutbytet med 

andra länder. 

- Genom korsningsprojektet, se annan plats i detta dokument 

10 år 
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Hälsa 

Höfter 

Sedan 70-talet har clumber Spanieln höftledsröntgats frekvent. Cirka 60 procent av den totala populationen har 
röntgats. Hundar med grav HD har undvikits i aveln. 

 
Klubbens avelsrekommendationer sedan 1998 säger att avel i första hand skall ske på individer utan anmärkning. Det 
är dock acceptabelt att en individ i en kombination har en anmärkning antingen på höft- eller armbågsled och då av 
lindrigaste graden. Resultatet av denna selektering har givit en minskad andel individer med HD, och gravt dysplastiska 
höfter förekommer sällan. 
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Armbågar 

Sedan 90-talet har clumber Spanielns armbågar röntgats frekvent. Totalt har ca 30 procent av den 
totala populationen röntgats. Andelen röntgade individer de sedan 90-talet har ökat till 51 %. 

 
Klubbens avelsrekommendationer sedan 1998 säger att avel i första hand skall ske på individer utan 
anmärkning. Det är dock acceptabelt att använda en individ i en kombination som har en 
anmärkning antingen på höft- eller armbågsled.. Resultatet av denna selektering har givit en minskad 
andel hundar med grava pålagringar på armbågarna, glädjande nog kan vi se en markant förbättring sedan vi började 
röntga våra hundars armbågar. 
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Ögon 

Bakre polär katarakt och övrig partiell katarakt förekommer i mycket liten utsträckning. Det finns ett stort ögonlyst 
material sedan 80- och 90-talet och med detta som underlag beslutade vi att inte kräva ögonlysning av avelsdjuren.  

 
Den nya rasstandarden föreskriver att en aning synlig bindhinna dock utan överdrifter, är acceptabelt och ögonen skall 
vara fria från uppenbara ögonproblem. 

 
Under 2000-talets första 10 år har 87 ögonlysningar gjorts varav 4 st hade sjukdomsdiagnoser.  
 
Det nya ögonprotokollet som infördes  2011,  beskriver nu även ögonkanterna och tar därmed upp många fler 
diagnoser, vilket kommer att medföra fler anmärkningar på våra clumbers ögon.  
Tidigare har vi inte haft tillgång till någon information om detta.  
I rasen förekommer bland annat entropion och ektropion. 
 
 
Diagnos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011 
Ögon, ua  12 6 7 7 7 8 5 12 5 2 9 3 
Icke ärftlig katarakt                3       
Katarakt bp  2               1     
Katarakt öp            1  
Entropion             3 
Ektropion            1 
             

PDP-1 Pyrovate dehydrogenase phosphates 

Detta är en sjukdom som uppmärksammats i flera länder under 2000 talet, då man i USA fick fram ett gentest för den. 
Vi i Sverige har inte tyckt att denna är ett problem, det har aldrig diagnostiserats någon clumber med detta i Sverige. 
Valparna dör oftast under fosterstadiet eller under den första levnadsveckan (”fading puppies”). Gentestresultatet 
registreras inte av SKK då det inte görs genom ett blodprov. 
Läs mer om PDP1 på bilaga 1.  
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Övriga sjukdomar 

Övriga sjukdomar som konstaterats i rasen är diskbråck, immunologiska sjukdomar (sköldkörtelfel, diabetes, 
autoimmun anemi, allergier) öroninflammationer, DCM (senaste inrapporterade fallet var 2010, en 10 årig hane), och 
cancer.  
Alla dessa sjukdomar förkommer i olika utsträckning och är svåra att få grepp om då det krävs att hundägaren 
rapporterar in dessa till avelsrådet.  De enkäter vi använt oss av genom åren visar att de flesta hundägarna uppfattar 
sina clumber som friska och oproblematiska hundar. 
 

Internationellt hälsoarbete 

Sedan 1987 arrangeras det ett internationellt Clumber seminarium vart tredje år. Platsen alternerar 
mellan England, USA och Sverige. Där diskuteras aktuella ämnen och det sker ett informationsutbyte mellan länderna. 
Det kommer även uppfödare/intresserade från fler länder än de här namngivna.  
En internationell hälsokommitté har bildats men har i dag svårt att få igång kontinuitet och att hitta lämpliga 
arbetsformer. 
Det sundhets- och hälsotänkande som nu prioriteras och uppmärksammas i många olika länder, och att mer info finns 
tillgänglig och mer läggs ut online, underlättar det internationella avelsutbytet. 
 

Indextänkande 

Svenska Kennelklubben har infört avelsindex för flertalet raser som ytterligare ett hjälpmedel i avelsarbetet. Clumbern 
har dock för få registreringar för att kunna få detta hjälpmedel.  
Det hindrar inte från att vi bör tänka ”index” dvs ta hänsyn till syskons, avkommors och föräldrars hälsoresultat vad 
gäller bl a HD och ED och så vidare. 
 

Livslängd och dödsorsak 

Vi har sedan 2007 samlat in information om våra hundars livslängd genom bl a enkäten ”Hund avliden”. Av hittills 
inkomna uppgifter, 54 st, ser vi idag att snittåldern är knappt 9 år och de vanligaste orsakerna till att hunden dör är; 

- Ålder, 34 % 
- Diskbråck, 15 % 
- Diabetes, 7 % 
- Cancer, 7 % 
- Leder, 5 % 

 

Mål -  hälsa 

Mål Strategi Tidshorisont 

Öka medellivslängden - Arbeta aktivt med att förbättra våra hundars hälsa samt 

fortsätta att kartlägga medellivslängden och orsaken till att 

hundarna dör/ avlivas. 

- Sprida kunskapen så att uppfödarna kan göra bättre 

prioriteringar vid val av avelsdjur. 

10 år 

Fortsätta arbeta för en ökad 

internationell öppenhet 

avseende hälsostatus. 

- Verka för att de internationella seminarierna fortsätter 

- Utveckla den internationella hälsokommittén 

- Fortsätta sprida kunskapen om våra svenska hundars hälsa 

och uppmuntra till större öppenhet i övriga världen. 

 

10 år 
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90 % av hundarna som finns kvar 

i Sverige skall ha känd status 

avseende höfter och armbågar. 

- Information via Klumpisen och hemsidan om vikten av att 

även de djur som ej används i avel röntgas.  

- Redovisa andelen röntgade hundar per uppfödare i Klumpisen 

en gång år. 

5 år 

Minska förekomsten av diskbråck 

och övriga sjukdomar  

 

- Uppmana uppfödarna att undvika kombinationer där vi vet 

att sjukdomar och defekter förekommer i stamtavlan hos båda 

tilltänkta föräldradjuren.  

- Föra statistik över sjukdomar och defekter, framför allt över 

det  som ej registreras officiellt i SKK´s hunddata/avelsdata 

- Uppmana enskilda hundägare att meddela uppfödaren och 

avelsrådet när sjukdomar och defekter uppträder samt att 

använda de frågeformulär/enkäter klubben har sammanställt; 

Hund avliden, Valpkullsgenomgång och Valpkull född. 

- Att visa öppenhet mot andra länder vad gäller ovan  för att 

det ska leda till ömsesidigt informationsutbyte.  

- Att sträva efter så låg inavelsgrad som möjligt. 

5 år 

Att ha kunskapen om våra 

hundars livslängd och orsaken till 

att de dör/avlivas. 

- Via hemsidan och Klumpisen uppmana clumberägare att fylla 

i enkäten Hund avliden och skicka in till avelsansvarig.  

- Informera om syftet och hur viktigt det är med denna 

kunskapen.  

5 år 

Att få den nu bildade 

internationella hälsokommittén 

att fungera 

- Starta arbetet med utbyte av internationella handhundslistor 

- Få igång en gemensam informationsplattform för 

hälsokommittéerna i de olika länderna 

5 år 

 

Funktion och Mentalitet 

Jakt 

Clumbern tillhör grupp 8 och är en stötande och apporterande fågelhund med arbetsprov, spanieljaktprov. 
 

Clumberns storhetstid som jakthund ligger långt tillbaka i tiden.  Den jaktliga användningen tog dock ny fart under 

slutet av 1980-talet då ett antal personer i England bestämde sig för att försöka återskapa clumberns jaktligt goda 

rykte. Idag används de regelbundet vid de typiska fågeljakterna runt om i England. I England startas fler o fler på prov, 

det har även varit clumber som startats på AV prov. 

 Här i Sverige finns i stort sett inte denna sorts jakt och de som används till praktisk jakt här i landet, är främst som 

stötande på klövvilt. Jaktprovens utveckling mot tävling där stil, fart och samarbetsvillighet premieras högt har inte 

gynnat clumbern.  

 

Idag är det endast ett fåtal hundar som kommer till start på spanielprov. Vi hoppas dock att den nya nybörjarklassen 

med A och B prov och nytt regelverk skall få fler clumber att provas jaktligt.  

 

Klubben har dock sedan den startades 1978 årligen ordnat ett eget inofficiellt jaktprov, Clumbermästerskapet. 

Deltagarantalet varierar mellan 5 och 15, fram till 2000 talet anordnades det som ett traditionellt spanieljaktprov, dvs 

på mark med fågel och där vilt fälldes. Vartefter det blev svårare o svårare att få tillgång till marker, och färre o färre 

tränade med vilt, har detta prov fått en inriktning mot ett workingtest och det har anpassats till marktillgången. Provet 

har nu alltid två klasser, mästerskapsklassen för de lite mer rutinerade och prova på klassen där även de mindre 

erfarna kan komma till start. 



Rasspecifik Avelsstrategi för Clumber Spaniel 
 

14 
 

 
Mellan år 2000 och 2012 har 11 olika hundar kommit till start på officiella jaktprov.  
I den gamla nybörjarklassen gjordes det 14 starter, vilket gav tre st 2:,a pris och ett st 3;e pris 
Unghundsklass, fyra starter, alla med 0 i pris 
Öppenklass, två starter, båda med 0 i pris. 
Nybörjarprov A; Tre starter varav en godkänd 
Nybörjarprov B; Tre starter, varav en godkänd  
 
Rasstandarden föreskriver i uppförande/karaktär; 

 Clumber spanieln är lugn, godmodig och intelligent med ett bestämt sätt som ytterligare 

 framhäver rasens karaktär. 

 Det är en tyst arbetande hund med utmärkt väderkorn, stabil, pålitlig, vänlig och värdig men mera fjär (”more 
aloof ” på engelska) än andra spaniel raser. 

 Den visar aldrig någon antydan till aggressivitet. 

 Det står även i standarden att hund får ej prisbelönas som är aggressiv eller extremt skygg. 
 

MH 

I vårt första RAS hade vi som ett kortsiktigt mål att MH beskriva minst 30 hundar, vilket vi uppnår mer än väl, vi har 
idag ca 45 clumber som är MH beskrivna. Nedanstående spindeldiagram visar hur medelvärdet idag ligger för dessa 
hundar. En utvärdering av dessa resultat är inte gjord och vi vet idag inte om clumberägaren fortsättningsvis kommer 
att välja MH eller BPH för att mentalbeskriva sina hundar.  

 
 

Mål - funktion 

Mål  Strategi Tidshorisont 

Att få fler clumberägare att 

börja träna sin clumber 

jaktligt och få fler hundar till 

start på officiella spanielprov 

Årligen anordna träningstillfällen runt om i landet, även 

tillsammans med andra spanielklubbar 

 

Fortsätta annordna Clumbermästerskapet. 

5 år 

Att årligen anordna ett 

officiellt nybörjarprov B 

 

Informera i Klumpisen och på hemsidan om det nya 

nybörjarprovet. 

 

Beskrivning Medel 

Nyfikenhet/Orädsla 3,6 

Aggressivitet 1,5 

Socialitet 3,3 

Jaktintresse 2,4 

Lekfullhet 2,5 
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Börja använda MH/BPH som ett 

avelsinstrument. 

-  Uppmuntra till mentalbeskrivning av hundarna så att vi får 

ett så stort antal hundar beskrivna, att det går att göra ett urval 

då det gäller avel. 

- Klubben arrangerar MH/BPH i samarbete med 

brukshundsklubbar, SKK etc. 

10 år 

Att göra en opartisk 

beskrivning av den ideala 

clumbermentaliteten 

Att utvärdera resultaten från MH/BPH och utifrån detta 

diskutera ev åtgärder då det gäller mentaliteten ,   

5 år 

 

Exteriör 
Vi har idag ej någon annan exteriörbeskrivning än den som förekommer vid våra utställningar. 
 
Rasklubben anordnar varje år en egen inofficiell Club Show. Där deltar ca 70 hundar och där får vi en god överblick 
över rasens aktuella läge då det gäller exteriören.  
 
Rasstandarden reviderades i England under 2010 och fastställdes efter översättning av SKK under 2012. Flera 
betydande ändringar har gjorts bl a har idealvikten sänkts, bortaget är att clumbern skall vara lågställd och ha rullande 
rörelser.  
Rasstandarden föreskriver i sin text om helhetsintryck; 

 Clumber spanieln skall vara en proportionerligt byggd hund med välutvecklad benstomme. Den är aktiv och 
har ett tankfullt uttryck. 

 Helhetsintrycket vittnar om styrka. Rasen skall vara stadig, spänstig och kapabel att klara en dags arbete i fält. 
 
Övrigt föreskrivs bland annat att;  
Huvudet skall vara stort, fyrkantigt och medellångt . 

 Inga överdrifter i huvud och skalle får förekomma. 

 Kroppen skall vara lång, välmusklad och stark.  
Rörelserna skall vara parallella med ett kraftbesparande påskjut. 
 Varje avvikelse från standarden skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens 
hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra traditionellt arbete. 
 
Dessa skrivningar gör att rasstandarden tolkas väldigt olika, och vad vi kallar exteriöra överdrifter premieras ofta i 
utställningssammanhang. Från rasklubbens sida framhålls det ideligen att man alltid skall ha i åtanke att det är en 
arbetande hund och att det är en spaniel. Jämförelser då det gäller tyngd skall göras med övriga spaniels och inte med 
hundar ur andra rasgrupper (molosser etc.). Det vill säga, det blir inte en bättre clumber bara för att det är mer av det 
mesta.  
 
Idealvikten sänktes i samband med revidering av standarden och är nu för hanar är 29,5-34 kg och 25-29,5 kg för tikar. 
Det föreskrivs inget höjdmått i FCI standarden då detta saknas i den engelska rasstandarden men USA:s egna 
rasstandard föreskriver dock; för hanar ca 45-50 cm (18-20 inch) och för tikar ca 43-48 cm (17-19 inch). 
 
Vi har vid ett tillfälle Club show 1996, mätt och vägt ett stort antal vuxna hundar, 19 hanar och 22 tikar . Följande blev 
resultatet; 

 Hanarna vägde mellan 25,4 kg och 38,2 kg genomsnittlig vikt på 31,6 kg, 

 Tikarna vägde mellan 22,3 kg och 34,2 kg, genomsnittlig vikt 26,7 kg 

 Hanarna var mellan 46 och 54 cm höga, genomsnittlig höjd; 50,4 cm 

 Tikarna var mellan 45 och 48 cm höga, genomsnittlig höjd 46,7 cm 
 
Vid Club-show 2013 gjordes en vägning av 13 hanar och 12 tikar, samtliga över 18 månader, vilket gav följande 
resultat: 
Hanarna vägde mellan 24,4 kg och 36.4 kg genomsnittlig vikt på; 32,6 kg 
Tikarna vägde mellan 24 kg  och 35 kg genomsnittlig vikt 27,7 kg 
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Ovanstående resultat är vid en jämförelse rätt lika, det är en liten ökning i vikt på både tikar och hanar. Man kan 
sammantaget säga att de flesta håller sig inom viktangivelsen i den nu gällande rasstandarden. 
 

SRD – Särskilda rasspecifika domarhänvisningar 
2009 införde SKK SRD,  
Rasklubben välkomnar SKK´s arbete för att få fram sundare hundar och ställde sig positiv till användandet och såg 
fram emot vad detta kunde ge. Den första skrivningen var vi inte helt nöjda med och vi var glada över att kunna 
påverka revideringen av texten som genomfördes 2011 och 2014.  SRD är nu gällande i alla nordiska länder och 
fastställda av NKU – Nordisk kennel union. Idag står det; 
 
Clumber spaniel 
Den är en rörlig arbetande hund som skall vara i god kondition utan övervikt och utan överdrifter i huvudet och 
skallens utformning. 
I rasen förekommer riskområden som; 
1.  Generell anatomi: Osund konstruktion med knappa vinklar och ineffektiva rörelser. 
2.  Huvud: Överdrivet tunga huvuden med mycket löst skinn och otillräckligt strama ögonkanter kan leda till problem. 
3. Överdriven storlek och substans. 
Kraftfulla, sunda rörelser hos hundar med korrekt substans, storlek och huvud skall värderas högt. 
Se även appendix 3, gällande ögon 
 
Vi anser att det är viktigt att se till helheten när man bedömer exteriören, det vill säga att det är viktigt att clumbern är 
en balanserad hund som ger intryck av styrka och spänst men utan överdrifter. 
 
Av de till SKK inrapporterade SRD dokument vi tagit del av framgår det att i stort sett alla domare tycker att clumbern 
skall vara kvar på listan. Det är oftast samma hundar som visas på olika utställningar och de uppfattas väldigt olika av 
olika domare. Här märks även skillnad mellan domares olika nationaliteter. De flesta domare har inget att anmärka på, 
de få anmärkningar som kommer fram är ffa lösa ögonkanter, några anmärker på dåliga vinklar. Flera domare skriver 
att de uppfattar våra svenska hundar som sunda individer. Flera enkäter är inte korrekt ifyllda, det går bl a inte att se 
vilken domare som dömt. 
 
Även andra länder arbetar nu med sundhet och exteriöra överdrifter. Clumbern finns idag med på Engelska 
kennelklubbens lista under kategori 2 ( det finns 3 kategorier där 3 är riskraser och 1 är övriga raser ), dvs raser som 
hålls under uppsikt. Raser i kategori två har en eller flera punkter om man ber domarna hålla under uppsikt. Man följer 
även upp rasklubbens arbete med dessa punkter.  
Det man tar upp i England är i stort sett detsamma som i vårt SRD.  
 
Det är likartade saker man uppmärksammar i de olika länderna. Det vi kan se på våra hundar här i Sverige, är en del 
överdrifter i huvudet med för tunga öron, för mycket skinn, dåliga ögonkanter (både ektropion och entropion) som 
delvis hänger samman med de tidigare nämnda överdrifterna i huvudet.  
Fetma förväxlas ofta med massa. En clumber skall vara kraftig och muskulös men inte fet.  
Vi ser också dåligt vinklade extremiteter, framför allt framställ.  
Dåliga bett bör även uppmärksammas.  
Vi tycker däremot inte att vi har problem med hältor och mentalitet men dessa två saker skall aldrig accepteras. 

Mål - Exteriör 

 

Mål Strategi Tidshorisont 

Motverka att de exteriöra 

idealen styrs mot det osunt 

överdrivna. 

 

 

- Deltaga vid exteriördomarkonferenser och där ta upp det 

aktuella läget när det gäller de exteriöra idealen.  

- Vid raskonferenser utgå från rasstandarden, diskutera det 

aktuella läget när det gäller exteriören och tolkningar om vad 

som avses med överdrifter. 

- Föra motsvarande diskussion och dialog även internationellt 

10 år 
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 vid de återkommande seminarierna och i den internationella 

hälsokommittén. 

Att rasen tas bort från SRD Listan - Se ovanstående strategier 

- Följa händelseutvecklingen i de andra länderna där SRD 

liknande arbete förekommer och försöka påverka i rätt riktning 

10 år 
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är målet för rasens utveckling och framtid framför allt att öka dess numerär, vilket i förlängningen 
ger större möjligheter att göra ett bättre urval av avelsdjur. 
Det är även viktigt att vi håller oss enade om att framhålla sundheten för vår ras. Det är en spaniel, den skall vara 
rörlig och kunna arbeta i terrängen utan problem.  

Förankring 
 Inför det internationella rasseminariet i Holland juni 2002 gjordes en genomgång av rasens hälsoläge 

 och utveckling i Sverige. Detta material användes som bas för RAS-dokumentation. 

 Vid raskonferensen på Eklundhof januari 2003 genomfördes en begreppsmodulering. Tonvikten 

 lades på vad vi avser med exteriöra överdrifter och osundheter samt god- och dålig mentalitet. 

 Hösten 2003 hölls ett uppföljande medlemsmöte. Där gjordes den första genomgången av det 

 skrivna RAS-dokumentet. 

 Vid årsmötet 2004 fastställdes innehållet i RAS, med tillägget att avelskommittén fick i uppdrag att göra 
redaktionella ändringar i dokumentet. 

 Det färdiga dokumentet skickades sedan ut på remiss till styrelse och uppfödare under 2004.  Via klubbens 
medlemstidning uppmanades övriga intresserade att rekvirera RAS-dokumentet från avelskommittén. 

 Dokumentet skickades till SSRK:s avelskommitte före 2004 års utgång. 

 Denna, andra utgåva av RAS har diskuterats fram vid två raskonferenser under 2012. Ett reviderat förslag 
presenterades och granskades på årsmötet 2013.  

  Smärre justeringar har sedan gjorts under senare delen av 2013  Förslaget har sedan skickats via mail till 
uppfödare, samt presenterats i stora drag vid en välbesökt Raskonferensen på Stäringe Säteri i november 
2013. 

 Det slutliga förslaget har våren 2014 godkänts av styrelsen och mejlats ut till samtliga uppfödare i Sverige 
för delgivning. De ombads då att inom två veckor komma med kommentarer.  

 Därefter skickas det via SSRK till SKK för fastställande 

 

Revidering och uppföljning 
Revidering av RAS skall ske vart 5;e år från fastställandet. Tidigareläggning av revidering ska ske om så anses 
nödvändigt. Den första revideringen försenades dock pga den nya rasstandarden som infördes i England och 
fastställdes av SKK under våren 2012 
 
 
Uppföljning skall ske årligen genom avelsrådets skriftliga dokumentation (verksamhetsberättelse).  
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Bilaga 1 

 
Pyrovate dehydrogenase phosphates - PDP-1 (tidigare benämt PDH)  
 

Det är välkänt att ansträngningsintolerans-syndrom är associerade med medfödda fel i metabolismen som 

påverkar glykolys och fettsyraoxidationen. En hundmodell användes för att identifiera ett underskott i PDP1 

det fosfatas enzym som aktiverar pyruvatdehydrogenas-komplexet. Homozygositet ger upphov till allvarlig 

intolerans mot motion.  

Pyrovate dehydrogenase phosphates ärvs autosomalt recessive  vilket betyder att, för att få sjukdomen, 

måste djuret ärva två kopior av genen, en från varje förälder.  

Hundar utan några kopior av den sjuka genen (clear) eller bärare (carrier) med en kopia av PDP1 brist 

formen av genen blir kliniskt normala men bäraren passerar den sjuka genen till ungefär halva avkomman 

Källa; Anigene Analysis AB 

Mer finns även att läsa om PDP-1 på: ww.clumberspanielclub.co.uk/health/pdp1.html 

 

 


