Instruktion för genomförande av gångtest
Godkänd av Kennelklubbens styrelse 15.12.2016.
Gäller från 15.12.2016.
Denna instruktion kompletterar Bestämmelserna om motarbetande av
ärftliga defekter och sjukdomar (PEVISA, fullmäktige 31.11.2008) och instruktionen för Programmet
om motarbetande av ärftliga defekter och sjukdomar (PEVISA-instruktionen, styrelsen 28.8.2008).

1 Almänna bestämmelser
Hundens belastningstolerans samt förmåga att andas normalt bedöms med hjälp av gångtest och med där
tillhörande klinisk undersökning. Gångtester som genomförts enligt denna instruktion samt resultat från
dessa godkänns som officiella av Kennelklubben.
Gångtestet ska genomföras i hundägarens hemland eller i Finland.
För importhundars, utländska avelshundars och för importspermas del godkänns testresultat enligt separat
beslut. Från testresultatet ska framkomma att hunden varit ID-märkt vid undersökningstillfället.

2 Deltaganderätt
Gångtestet är för kortnosade (brakycefaliska) raser hos vilka det framkommer symptom orsakade av
förträngning i de övre luftvägarna. I den noggrannare instruktionen för arrangering av gångtest listas de
raser för vilka testet är officiellt.
I gångtestet kan delta hundar som är minst 18 månader gamla och som uppfyller kraven i Kennelklubbens
identifikationsmärknings- och vaccinationsbestämmelser. ID-märkningen ska alltid granskas i samband med
testet.
I gångtestet får inte delta
•
•
•
•

hundar med andningssvårigheter
hundar vars luftvägar blivit kirurgiskt korrigerade
sjuka hundar
en tik mindre än 30 dagar före valpningen eller mindre än 75 dagar efter valpningen

I gångtestet iakttas Kennelklubbens antidopingreglemente samt allmänna bestämmelser om jäv.

3 Testförfarandet
Kennelklubben utser de veterinärer som blivit insatta i gångtestet och som kan övervaka gångtester
godkända av Kennelklubben. En övervakande veterinär ska alltid vara närvarande vid gångtestet.
Den övervakande veterinären beslutar utifrån en initial undersökning om hunden kan delta i testet.
Veterinären kan även avbryta testet på grund av djurskyddsskäl. Hunden testas dock alltid på ägarens
ansvar.
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Gångtestet genomförs enligt instruktioner som godkänts av Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté
(Arrangering av gångtest). Testets lopp i korthet:
1.
2.
3.

Mätning av hundens hjärtfrekvens och kroppstemperatur samt bedömning av
allmäntillstånd
Hunden går 1000 meter i koppel
Hunden bedöms efter återhämtningstiden: hjärtfrekvens, kroppstemperatur,
allmäntillstånd.

Hunden ska spendera återhämtningstiden efter gången i samma rum där gångdelen av testet genomförts.
Hunden får inte svalkas av på andra sätt än genom att erbjuda den vatten (djurskyddsskäl utgör ett
undantag).
De kliniska undersökningsresultaten rörande gångtestet samt resultat från det egentliga testet antecknas
på Kennelklubbens gångtestblankett som utgjorts för detta ändamål. Den ifyllda blanketten skickas till
Kennelklubben.

4 Gångtestresultat och att göra om testet
Den övervakande veterinären fastställer resultatet från gångtestet. Resultatet grundar sig på hundens
prestation och/eller kliniska undersökning:
Testresultat

Förklaring

Godkänd

•

Diskvalificerad

•
•
•

Avbruten

•

•

Hunden går/travar 1000 meter inom den utsatta tiden och återhämtar sig
tillräckligt under återhämtningstiden.
Enligt den inledande undersökningen som veterinären har gjort har hunden
symptom som tyder på allvarliga luftvägssymptom (också allvarlig hypertermi
ingår i symptomen).
Veterinären avbryter en pågående test pga. allvarliga luftvägssymptom.
Hunden klarar inte av testet och/eller återhämtar sig inte tillräckligt från det
inom utsatt tid.
Veterinären upptäcker att hunden har någon annan tydlig sjukdom eller
symptom som helt och hållet hindar hunden från att delta i testet eller hindrar
hunden från att fortsätta en redan påbörjad test.
Testet avbryts på ägarens initiativ.

Resultatet från gångtestet samt orsak för eventuellt avbrott publiceras i Kennelklubbens avelsdatabas.
Testet avbryts om den övervakande veterinären observerar en störande faktor vid testtillfället. Då
antecknas inget resultat till hunden.
En diskvalificerad test kan göras om en gång, tidigast om sex månader efter det första testet.
En test som avbrutits kan göras om två gånger. Då finns det ingen tidsgräns för när omtestet görs.

5 Undantagsfall
Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté har rätt att pga. särskilt vägande skäl i enskilda fall bevilja
dispens från bestämmelserna i denna instruktion.
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