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Allmänt
Vi arbetar med en databas för hundavel som heter Pedigree Publisher. Den är till stor 
hjälp i avelsarbetet genom den kan inkludera internationella data. Vår ras är liten och 
avelsbasen smal vilket ställer krav på ett internationellt utbyte. Vi kommer att fylla på 
succesivt. För närvarande finns rasdata från Norden och lite till i databasen. 

Själva databasprogrammet kan vi inte göra tillgängligt för andra än våra administratö-
rer, men det finns en lösning på detta som heter Pedigree Point. Nu har vi med hjälp av 
Mikael Sköld gjort Pedigree Point tillgänglig på vår hemsida. Det finns fler funktioner i 
databasprogrammet än i Pedigree Point och våra administratörer kan hjälpa till med sär-
skild sökningar och utskrifter av mer avancerade stamtavlor och provparningar.

I stamtavlorna redovisas COI (coefficient of inbreed) som står för inavelskoefficient 
(ökning av inavel i %). Målet enligt vår RAS är att COI skall ligga under 2,5% i medeltal. 
Enligt SKK skall COI vara högst 6,25%. I stamtavlorna redovisas de hundar som bidrar till 
ökning av inavelsgrad med färger.

Kontakt: Jan Hockart, 070-5620794, jan.hockart@outlook.com

http://jan.hockart@outlook.com


Startsidan
På startsidan finns ett antal knappval vilka beskrivs här:
Start:   Används för att komma tillbaka till startsidan 
Schnauzerringen: Används för att komma till hemsidan
Manual:  Öppnar manualen
Feedback:  Kontaktformulär för rapportering av fel, frågor och synpunkter till adminis 
   tratörerna.
Sökfunktionen
Sök:   Öppnar fönstret för sökfunktionen 
Antal generationer: Det går att välja mellan 3 och 9 generationer
Sökfält:  Här väljer du om du vill söka på namn, färg, registreringsnummer eller födel- 
   sedatum (DOB) 
Söksträng:  Det går att söka på namn, delar av namn eller bara kennelnamn, färg, regist- 
   reringsnummer och födelsedatum eller födelseår (DOB).
   Det finns möjlighet att välja på mer specifika delar av fältet, men flexibel är  
   det enklaste.
   Söker du på år eller kennelnamn får du en lista på alla poster för år eller ken- 
   nel.
Kön:   Du kan välja kön eller ignorera.
Född de senaste: Här kan du välja ett intervall för födelsetid de senaste 1-5, längre bak eller  
   ignorera.
Sortera:  Det går att välja sortering efter namn eller födelsedatum.
Föräldrar:  Används för närvarande inte
Titlar:   Används för närvarande inte

När sökkriterierna är angivna tryck på ”Sök nu”
 

https://www.pedigreepoint.com/ 


Beroende dina sökkriterier kan du få upp en eller flera hundar.

I resultatfältet finns det fullständiga kennelnamn, registreringsnummer, födelsedatum, COI1) och 
föräldrar. De fält som är färgade blå eller röda är sökbara med ”klick”. Om du klickar på de blå 
namnfälten kommer respektive förälders stamtavla upp.

1) Anmärkning: COI är beräknad på 10 generationer och på den stamtavla som finns i databasen. 
Beroende på skillnader i stamtavlor och antal generationer mellan SKK:s avelsdata och Pedigree 
Publisher kan COI bli olika. 

Här syns COI för hunden i sökresultatet. Syskonen i kullen ska förstås ha samma COI och att de 
inte har det beror på att deras stamtavlor är ofullständiga.

Genom att klika på ”Stamtavla” får du upp en stamtavla i fem led:

Du kan gå vidare i stamtavlan genom att klicka på de blå namnen och på så sätt komma läng-
re tillbaka i stamtavlan. Ju längre bak man kommer desto fler tomma fält kommer att finnas i 
stamtavlorna. Begränsningen ligger i att äldre data inte finns registrerade digitalt. Vill man söka 
längre tillbaka finns möjligheten att gå till https://www.working-dog.com/dog/search

Om du klickar på ”Vertikal stamtavla” får du fram en omfattande stamtavla som också innehåller 
respektive hunds syskon. Du kan även välja antal led 3-8.
Uppe till höger i alla stamtavlor finns texten (Printable version) som skapar en version för utskrift.

https://www.working-dog.com/dog/search


Genom att klicka på ”Syskon” kan du få fram syskon, men även syskonens avkommor.

Ett klick på ”Avkomma” ger naturligtvis hundens alla avkommor:



I bilden  syns ett ”Litter 1” som är en provparning vilken har gjorts i Pedigree Publisher. Det finns 
några sådana i databasen som exempel på vad vi kan göra i Pedigree Publisher. Dessa föregås all-
tid av ”AA”. I provparningar som görs i Pedigree Publisher får man COI för 5 till 20 generationer, 
men för närvarande får man inte COI vid provparningar i Pedigree Point.

I ”Omvänd stamtavla” visas avkommorna, deras avkommor och så vidare. Det ger en bild av vilka 
avkommor som har gått vidare i avel.

Avancerad sökning:   Ger möjligheten att använda fler sökkriterier. I övrigt fungerar den lika  
    som den vanliga sökfunktionen.
Provparning
Provparning:   Klick på provparning ger ett sökformulär för provparning.  
Namn:    Här anger du ett namn på provparningen t ex AA Mazze
Kön:    Fältet har ingen funktion
Sire:    Har du ett specifikt namn anger du det t ex Skäggebols Viking Grå. Vill  
    du söka på ett antal olika hanhundar kan du ange t ex kenelnamnet  
    och då får du upp en lista. när du har angett eller valt hanhund klickar  
    du på knappen till höger om namnet.
Dam:    Samma som ovan men här är tiken vald till Weinerts Amazone. Glöm  
    inte klicka på knappen till höger om namnet.
Antal generationer:  Välj hur många generationer du vill ska visas i stamtavlan. För de fles 
    ta skrivare som skriver ut i liggande läge, är 5 generationer det bästa   
Databas:   För närvarande används bara en databas, Stamtavla.
Starta Provparning  Visar en fiktiv stamtavla för provparningen. För närvarande visas inte  
    COI för provparningen, men den kan administratörerna ta fram via   
    Pedigree Publisher.

Använd gärna feedback funktionen för frågor, synpunkter eller annat du vill förmedla till oss!




