Avlsregler, langhåret gravhund, alle varianter
Avlsrestriktioner:
For hanhunde født 1.7. 2013 eller senere og for tæver født 1.7.2015 eller senere gælder at:
Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel rygstatus registreret i
DKK. Rygfotograferingen skal være foretaget, når hunden er mellem 24 og 48 måneder gammel.
Hunde med rygstatus K0 (Fri), K1-K2 (Let grad) eller K3-K4 (Moderat grad) kan benyttes i avl.
For hanhunde født 31.6.2013 eller før og for tæver født 31.6.2015 eller før gælder at:
Hvis hunden har en rygstatus registreret i DKK, gælder samme regler som for henholdsvis hanhunde født
1.7.2013 eller senere og tæver født 1.7.2015 eller senere. Dvs. at hunde med rygstatus K0 (Fri), K1-2 (Let
grad) eller K3-4 (Moderat grad) kan benyttes i avl.
Hvis hunden ikke har en rygstatus, kan afkom stambogføres, hvis:
•

Avlspartneren har rygstatus K0 (Fri) eller K1-K2 (Let grad) registreret i DKK

•

Avlspartneren har et rygindeks, hvori dens egen status indgår, på 100 eller derover på
parringstidspunktet

eller

Avlsrestriktionen omfatter alle danskejede hunde, samt udenlandske avlshunde, som befinder sig i
Danmark på en dispositionserklæring.
Parring med udenlandske hanner:
For udenlandske hanner med rygstatus gælder samme regler som for danske hanner født 1.7.2013 eller
senere. Dvs. at hunde med rygstatus K0 (Fri), K1-K2 (Let grad) eller K3-K4 (Moderat grad) kan benyttes i avl.
For udenlandske hanner uden rygstatus gælder, at afkom kan stambogsføres hvis:
•

Den danske tæve har rygstatus K0 (Fri) eller K1-K2 (Let grad) registreret i DKK

•

Den danske tæve har et rygindeks, hvori dens egen status indgår, på 100 eller derover på
parringstidspunktet

eller

Afkom efter udenlandske hanner, hvor begge forældre har K0 (Fri) eller K1-K2 (Let grad) kan få Basis Plus
stambog.
Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK’s stambogsføringsregler.
Avlsanbefalinger
1. Gennemsnittet af forældredyrenes rygindeks på parringstidspunktet skal være 100 eller derover
Ikrafttrædelse:
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