Skal din hund være far?

(Foto: Susannne Staal)

Vi mangler rygundersøgte hanhunde til avl – vil du stille din hund til rådighed?

Kære hanhundeejer
Det er vigtigt, blandt andet for at undgå indavl, at der bliver
anvendt mange forskellige hunde i avlen og din familiehund
kan måske være et vigtigt bidrag til den danske gravhundeavl.
Kom med på listen
Hvis du har lyst til, at din hund skal stilles til rådighed som
avlshund, kan du få den på listen Gravhunden og på klubbens
hjemmeside. Det koster kr. 200,- at have sin hanhund annonceret på "Hanhundelisten" i 12 måneder. Overfør din betaling
til: MobilePay 13932 eller konto 9873 – 4573159131. Du bedes tekste betalingen med ”Hanhundelisten”.
Prisen for en parring
Tæveejeren betaler for parringen. I aftaler selv prisen og øvrige
hvilkår. Spørg evt. din opdrætter, hvad der er gængs takst. På
DKK’s hjemmeside er der en blanket, man kan bruge, så man
er sikker på, hvad der er aftalt - https://www.dkk.dk/uploads/
documents/Om-DKK/Blanketter/Parringsaftale-bevis-ind.pdf
En mulighed – ingen garanti
Der er ingen garanti for, at din hund vil blive brugt, selvom
den har et godt rygresultat og en masse andre fine kvaliteter,
men at komme med på "Hanhundelisten" er en mulighed for,
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at en opdrætter får øje på netop din hund.
Information om rygundersøgelse
Se hjemmesiden www.dgk.dk - Sundhed - Rygfotografering
for mere information om rygundersøgelser. Du er ligeledes
velkommen til at kontakte Susie Hansen, sh@dgk.dk eller
2810 7383.
Information om og tilmelding til "Hanhundelisten"
Find information og tilmeld din hund på hjemmesiden www.
dgk.dk - hvalpeliste og avl - hanhundelisten og du kan sende
en mail til Inger Lise Poulsen, ilp@dgk.dk
Allerede rygundersøgte hanhunde og hanhunde, der ikke
er omfattet af avlsrestriktionen
Er din hund rygundersøgt og ønsker du at stille den til avlstjeneste, kan den selvfølgelig også komme på listen. Det samme
kan hanhunde, der er født før 1. juli 2013 og derfor ikke er
omfattet af avlsrestriktionen. Tilmeld via hjemmesiden eller
kontakt Inger Lise Poulsen, ilp@dgk.dk
Med venlig hilsen
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