Skal min hund være mor?
Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt – og hvordan
du forholder dig ved parring mv.
Kære tæveejer .
Dansk Stabyhoun Klub vil gerne med denne lille vejledning - hjælpe dig med de mange spørgsmål,
du som tæve-ejer kan stå med, når du gerne vil lade din tæve indgå i avlsarbejdet.
Inden for hundeavl findes der mange og lange traditioner for pligter og rettigheder ved parring. Nogle
af regelsættene er lovbefalede, andre er bestemt af en racens specialklub eller Dansk Kennel Klub og
er en forudsætning for, at hvalpene kan stambogføres. Dertil kommer etiske anbefalinger og
racerelaterede traditioner.
For at minimerer forvirring og misforståelser ved aftale af parring, har DASK udformet denne lille
vejledning.

Hvorfor skal specialklubben involveres?
Dansk Stabyhoun Klub (DASK) har som målsætning at hjælpe opdrætterne med at avle sunde og
raske hvalpe, hvilket kræver indgående kendskab til avlsarbejde og linjerne bag de enkelte hunde.
DASK har et nært samarbejde med den hollandske specialklub (NVSW), som i deres database har
registreret sygdomsforløb inden for de forskellige linjer utallige generationer tilbage. Her er registreret
oplysninger om bl.a. hjertefejl, Cerebral Dysfunction (CDF), epilepsi, hoftedysplasi (HD),
albuedysplasi (AD).
Ved et fortsat målrettet avlsarbejde kan vi bevare den gode helbredstilstand, som vi har i racen i dag.
Vælger du at avle gennem DASK er der nogle betingelser, som skal være opfyldt.
Din hund skal avlsgodkendes
Før din tæve kan blive godkendt til avl, skal du sikre dig, at hun opfylder følgende krav:
1. Hun skal være almen sund og rask
2. Hun skal have et godt temperament - altså omgængelig, kærlig, glad ved børn, ikke bange og
nervøs (må gerne være lidt tilbageholdende, forbeholdende og prøvende over for nye ting)
3. Hun skal være mindst 22 måneder gammel og moden af sind.
4. Hun skal have opnået mindst ’Very Good’ på en national eller international udstilling.
5. HD og AD testet. HD: A, B og C samt AD: 0 og 1 kan indgå i avlen.
6. Have en kendt status på Cerebral Dysfunction (CDF)
Når du kan nikke ja til det hele, så kontakter du Dansk Stabyhoun Klub via paringsanmodning på
klubbens hjemmeside - ca. 6 måneder før forventet parring.
Skriv en objektiv beskrivelse af din hund, med hendes stærke og svage sider, samt højde og vægt.

Der er behov for, at du også indsender hendes bedste billeder – billeder fra begge sider tæt på, hvor
hun har alle 4 poter plantet på jorden, samt et hovedfoto – fra siden og forfra.
Ligeledes skal der indsendes dokumentation for HD, AD, CDF og en udstillingskritik.
Dette mailes til Dansk Stabyhoun Klub anette@stabyhoun.dk
Mentalbeskrivelse
Hvis du har lyst, kan du også mentalbeskrive din tæve - dette er dog ikke et krav, men en stor gevinst
for racen. Her fås et indblik i, hvad hunden indeholder mentalt, hvilket kan være godt i og med at
egenskaber så som skudsikkerhed, frimodig, jagtevner og samarbejdsevner er godt for avlen.
Klubben betaler for mentalbeskrivelsen.
Hvordan finder jeg en hanhund til min hunhund?
Nu sættes et stort arbejde i gang med at finde en hanhund, der passer til din tæve i forhold til linjer,
sygdomsbillede og udseende. Der er nogle få danske hanhunde i Danmark, som er med i
avlsarbejdet, men de fleste findes stadigvæk i Holland og det er derfor nødvendigt, at du også har
gjort dig tanker omkring en parring uden for Danmark.
Klubben vil som udgangspunkt finde egnede hanhunde til din tæve, men det skal selvfølgelig ikke
afholde dig fra at indgive ønsker til klubben om en bestemt hanhund. Du finder danske hanhunde på
Stabyhoun klubbens hjemmeside under avl. Klubben undersøger så, om de 2 hunde passer sammen
dvs. de må ikke være for nært beslægtet, og der kikkes på avelige sygdomme generationer bagud.
Friheden til at vælge
Du er på ingen måde forpligtet til at sige ja, når du bliver kontaktet omkring en hanhund, der er til
rådighed for parring med din tæve. Det står dig frit for at vurderer på ham, og efterfølgende takke ja
eller nej.
Hvor mange parringer må min hund foretage?
Antallet af parringer en hunhund må foretage i sin levetid er 4 men der er en mulighed for et 5. kuld,
hvis og så frem din tæve er under 8 år og vurderes sund og rask.
Hvor og hvordan?
Som udgangspunkt er det altid tæven, der besøger hanhunden. Det er fordelagtigt, at mødes i en lille
privat (hegnet) have, hvor man kan være uforstyrret og hvor hundene kan lege frit, men hvor de er
under opsyn, så man altid har mulighed for at gribe hurtigt ind og hjælpe, når der blive behov for
dette.
Det vil sige, at ejer og tæve kommer på besøg det antal gange, der er nødvendige for en vellykket
parring(er). Det mest normale er, at der parres over nogle dage, så man er sikker på, at ramme det
rigtige tidspunkt for tæven - der anbefales ikke mere end en parring om dagen. Et besøg kan have
varighed fra ½ time til flere timer. Det er vigtige, at man kan skille hundene efter afsluttet parring, så
hanhunden ikke stresser unødigt.
Hvis man vil undgå at skulle kører til en parring unødigt, kan der med fordel tages progesterontest på
tæven for at bestemme den nøjagtige parringsdag – dette gøres hos dyrlægen.
Forberedelse er vigtig og man kan på Youtube.com finde små film, der viser, hvordan en parring
foregår. Det er ikke altid en parring lykkes, selvom man har de bedste intentioner, og så kan et besøg
hos dyrlægen måske hjælpe – det kan være, at man er for tidligt på den eller at de to hunde bare ikke
kan finde ud af det sammen.
Hvordan afregnes en parring / papirarbejde?
Prisen for en parring er et mellemværende mellem hun- og hanhunde ejer. Klubben anbefaler at
gebyret ikke overstiger en hvalps pris.
Normal kutyme er, at betalingen afregnes straks efter en parring(er). Indgå gerne en skriftlig aftale,
hvor pris om antal parringer og en gratis genparring står. Hvis din hunhund kun føder en enkelt hvalp
eller ikke bliver drægtig, så er det skrevet ind.
På www.dkk.dk findes der fortrykte eksemplarer af parringsaftaler, som man frit kan hente og bruge.

Det er normalt dig som tæveejeren, der sørger for at udfylde alle papirerne omkring parringsaftaler,
mv.
Parre du med en udenlandsk hanhund som ikke har været brugt i Danmark før skal du lave en
registrering på ham hos Dansk Kennel Klub. Se info her: http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2808
Ca. 9 ugers ventetid
Fra parring og til fødsel går der omkring 57 til 63 dage – fødselstidspunket regnes fra ægløsning og
kan derfor varierer. Ventetiden kan bruges til at forberede sig på den kommende familieforøgelse.
Internettet og specielt YouTube.com er gode steder at få/se information, skriv evt. dine søgeord på
engelsk.
Dyrlægen er også en god sparringspartner, som kan lægge en plan for din tæves drægtighedsforløb.
Heri kan der evt. indgå en scanning og /eller røntgen, som giver dig et billede af, hvor mange hvalpe,
du kan forvente.

Billede med 7 fostre- der tælles hoveder.

7 hvalpe født.
HUSKELISTE:
-

-

-

Indsend parringsansøgning i god tid ca. 6 måneder før forventet parring
Send fotos, HD, AD, CDF status samt en udstillingskritik på din tæve.
Du modtager en godkendelse - husk at registrerer udenlandsk hanhund til DKK.
Send mail til DASK efter fulendt parring med dato for begivenheden
Send mail til DASK efter evt. konstateret drægtighed og meddel gerne, om i selv formidler
hvalpene – dette vil være med til at give hvalpeformidlingen et fingerpeg på ventetider.
Send mail til DASK efter fødslen med dato for fødslen, antal og køn på de hvalpe der er til
formidling.
Registrer hvalpene hos DKK inden de er 3 uger gamle eller 5 uger, hvis du gør det via
Hundeweb – undersøg dine muligheder hos Dansk Kennel Klub.
Giv mor og hvalpe ormekure.
Aktiver og stimuler dine hvalpe daglig og når de begynder at kunne gå, så udsæt dem for nye
ting og lyde ex. Støvsuger, køkkenmaskiner, hårtørrer, bilkørsel osv. kun fantasien sætter
grænser.
Udfylde hvalpekøberskema på alle hvalpene, også dem du selv har formidlet og returnere
oplysningerne til klubben. Skemaet kommer via mail når hvalpene er flyttet hjemmefra.
OG husk at nyde dem – det er så kort tid de bor hos dig før de flytter hjemmefra.

Hvalpeformidlingen:
Hvalpeformidlingen er en service over for nye hvalpekøber og for opdrætterne, til at få formidlet
hvalpe. Det står avleren frit, om de ønsker at få formidlet deres hvalpe via hvalpeformidlingen. På
klubbens hjemmeside under siden ”Hvalpe”, kan der læses om, hvordan hvalpeformidlingen fungere.
Hvad skal du som opdrætter, hvis hvalpene formidles via hvalpeformidlingen?
- Hurtigst muligt efter fødsel kontakte hvalpeformidlingen pr. mail ved at indsende ”Fødselsmeddelelsen” i udfyldt stand med oplysninger på, hvor mange hvalpe der ønskes formidlet
gennem klubben.
- Oplysninger om hvornår og hvordan hvalpekøberne kan kontakte jer, ex mail – telefon –
tidspunkter.
- Oplysninger om dato for hvornår hvalpene er salgsklare (hvapene skal efter dansk lov være
mindst 8 uger gamle).
Herefter begynder hvalpeformidlingen, at kontakte de nye hvalpekøber efter tur, som de er skrevet op
på listen og i forhold til det evt. tidspunkt hvalpen ønskes på. Når formidlingen har fået et antal hvalpe
til formidling, er det vigtigt, at der ikke ændres til mindre antal, da det kan betyde at nogle allerede
kontaktede hvalpekøbere må skuffes.
Hvad kan gøre, at det kan tage tid at formidle hvalpene?
- at køberne ikke reagere på mailen og der skal rykkes – her gives der et par dage, hvorefter der
prøver at kontakte via telefonen eller en rykker mail. Ved igen intet svar, flyttes køberne på en
liste for slettede og en ny hvalpekøber kontaktes.
- at køberne takker nej til tilbuddet. Det kan være mange forskellige årsager til at der takkes nej.
Køberen beholder sin plads på listen og en ny køber kontaktes.
- at du som opdrætteren ikke ønsker, at sælger til køber. Vigtigt at få meldt ind hvorfor salget
ikke kan gennemføres, så køberen kan komme på ventelisten igen. Herefter skal en ny
hvalpekøber kontaktes.
Avlsregulativ for DASK
På klubbens hjemmeside kan du under avl se et opdateret avlsregulativ. Her vil der være oplysninger
til opdrættere af Stabyhoun hvalpe.
Har du yderligere spørgsmål
Du er altid velkommen til at kontakte Dansk Stabyhoun Klub, hvis du har yderligere spørgsmål, så
skriv til mail@stabyhoun.dk

