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Formål:
Formålet med disse regler er at bevare, beskytte og fremme sundheden, karakter, udseende og generelle
definition for racen.
Artikel 1 - Definitioner
1.1 DASK Dansk Stabyhoun Klub: den danske forening for Stabyhoun, oprettet i henhold til Dansk Kennel
Klubs regelsæt for etablering af specialklubber, med stiftende generalforsamling den 04. december 2004
1.2 DKK Dansk Kennel Klub: den danske organisation for stambogføring og registrering.
1.3 FCI Federation Cynologique Internationale: Den Internationale organisation for overvågning af
hundeopdræt som DKK og dermed DASK er medlem af
1.4 NVSW Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhoune: De hollandske foreninger for Stabyhoun og
Wetterhoun. Foreningen vedligeholder database over både danske og hollandske Stabyhoun.
1.5 Nye foreninger som vi samarbejder med er foreninger i Finland, England, Holland.

Artikel 2 - Anvendelsesområde og begrænsninger
2.1 Disse avlsregulativer gælder for Stabyhoun opdrættere og hanhunde ejere, der er medlemmer af DASK,
og som ved deres medlemskab alene forpligter sig til at overholde disse regler.
2.2. Disse regler omfatter både regelsæt opstillet af DKK og DASK
2.3 Opdrætteren påtager sig det fulde ansvar for avl og hvalpe. DASK påtager sig intet ansvar med hensyn
til hvalpene eller opdrætteren, selv om opdrætteren følger alle bestemmelser i disse regler.
2.4. Begge avls partnere skal tilhøre den samme race. I tilfælde af at hanhundens ejer er hjemmehørende i
et fremmed land, skal denne hund være registreret hos et udenlandsk stamtavle register, der er anerkendt
af FCI
2.5 Opdrætter og avls betingelser skal mindst opfylde kriterierne i bilag 1.
2.6 Både opdrætter og hanhunde ejeren skal give DASK – uopfordret - alle tilgængelige og kendte data, som
har betydning for avlen.
2.7 Når det er fastslået baseret på enten sundheds-eller karakter spørgsmål, at en eller flere afkom fra en af
de ynglende hunde er / er bærer af, eller har / har en (mulig) genetisk sygdom eller defekt, kan denne avls
hund udelukkes fra avls puljen af DASK- ofte i samråd med NVSW Breed Association. Når sygdom eller
manglen er af en sådan karakter, at det udelukker hunden fra avl, (som angivet i bilag 1), kan ejerne af de
ynglende partnere være forpligtet til at lade deres hunde teste for denne sygdom eller defekt. De
respektive avls partner vil ikke have tilladelse til at avle indtil DASK – ofte i samråd med NVSW - har
besluttet, at testresultaterne ikke fører til den endelige udelukkelse af hunden.
2.8. Der skal være registreret et årligt medlemskab af DASK på ejere til hanhunde, som opfylder de krav,
der skal til for at være på DASK´s hanhundeliste. Ligeledes skal der være registreret et årligt medlemskab af
DASK på ejere til de tævehunde, som indgiver parringsanmodning på sin tæve.
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Artikel 3 - Trivsel og avlsbetingelser
3.1 Begge avls partnere skal være af godt helbred, fysisk og mentalt.
Begge avlspartnere skal inden ansøgning være godkendt til avl i forhold til DASK´s gældende regler.
3.2 Begge avls partnere kan ikke være relateret på en sådan måde, at indavls procentdel af denne
kombination, målt over tre generationer, er højere end 3,25 procent.
3.3 Den samme forælder kombination er kun tilladt to gange, med den betingelse, at hvalpene af de første
kuld ikke har nogen sundhedsmæssige problemer, og at opdrætteren eller hanhund-ejeren beholder en
hvalp af andet kuld.
3.4 På tidspunktet for parring, skal såvel tæven som hanhund være 22 måneder eller ældre. Tæven kan ikke
parres efter den dag, hun er fyldt 96 måneder (8 år) gamle.
3.5 En tæve, på tidspunktet for den første parring, kan ikke være ældre end 72 måneder (6 år).
3.6 En tæve skal kunne føde sine hvalpe ved naturlige forløb. Hvis fødslen af hvalpe har forløbet ved
kejsersnit 2 gange kan tæven ikke længere bruges i avl.
3.7 En tæve kan ikke producere mere end to kuld i en 24 måneder periode, med den forståelse, at tiden
mellem den sidste fødsel dato og den næste avl skal være på mindst otte måneder. En tæve kan ikke have
mere end fem kuld i sin levetid.
3.8 En hanhund kan ikke have mere end 2 kuld i sin levetid – dette tal reguleres i forhold til den til enhver
tids beregnede matadoravlsgrænse – og med hensyn til en gennemsnitlig kuldstørrelse på 7 hvalpe. Hvis
generne fremmer avlen, så kan en hanhund i særlige tilfælde bruges 3 gange til forskellige tæver.
3.10 Det er ikke tilladt at avle med en hanhund i en anden kombination end godkendt af DASK.
3.11 Opdrætteren er forpligtet til at forsvarligt af-orme og vaccinere hvalpene i henhold til normal
veterinære regler. Der skal ved salg af hvalpene medfølge vaccinations hæfte og sundhedsattest. Hvalpene
må tidligst tages fra tæven når de er 56 dage (8 uger) gamle.

Artikel 4 - Sundhed Krav
4.1 Af hensyn til avl, er ejerne af avlsdyrene forpligtet til at lade deres hunde undersøge for forekomsten af
genetiske sygdomme, som beskrevet i artikel 4.2. Denne undersøgelse skal udføres af en organisation eller
dyrlæge godkendt af DKK, og i henhold til den protokol, som DKK og organisationen eller dyrlægen har
aftalt. Testresultaterne skal sendes til DKK.
4.2 Begge forældredyr skal undersøges for forekomsten af hofte og albue dysplasi. Undersøgelsen skal
udføres på et tidspunkt, hvor hunden er mindst 12 måneder. Følgende regler skal være opfyldt:
a. Hunde med FCI kvalitet af HD-A og HD-B kan kombineres med hunde, der har FCI kvalitet af HD-A, HD-B
og HD-C;
b. Hunde med en FCI kvalitet af HD-D og HD-E kan aldrig bruges til avl.
Hunde med AD 0 eller AD 1 kan bruges til avls.
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For at opnå ”den gyldne pote” skal hunde have HD 0 og AD 0.
4.3 Hunde, der lider af epilepsi, albue dysplasi, kryptorkisme (ikke nedsunkne testikler) eller radius curvus
syndrom kan ikke bruges til avl. Yderligere uddybning af kriterierne i bilag 1.
4.4 Forældredyr, der har leveret hvalpe med en af de i punkt 4.3 nævnte genetiske defekter til to separate
kuld vil blive udelukket fra avlsprogrammet.
4.5 Når det konstateres, at på basis af søskende eller forældre, en hund har en øget risiko for en genetisk
defekt, kan foreningen forlange - der gives en begrundelse - at hunden undersøges for netop denne mangel
af en godkendt specialist, før hunden kan bruges til avl.

Artikel 5 - adfærdsmæssige krav
5.1 Begge forældredyr skal opfylde de temperaments krav som beskrives i racens standard.
5.2 Avls hunde må ikke vise den adfærd, der er beskrevet i bilag 1, artikel 5.
Artikel 6 - Eksteriør krav og arbejdsiver
6.1. Avls-hunde skal svare til den officielle racestandard. De skal have mindst to bedømmelser af "Meget
tilfredsstillende"/ ”Very Good”, udstedt på to DKK eller FCI til regulerede udstillinger. Disse evalueringer
skal foretages af to forskellige dommere.
6.2 Hunden skal have et korrekt saksebid, dvs. over- og underbid accepteres ikke.
6.3 Før en parring skal begge avl partnere have opnået avlsgodkendelse – altså både bestået
bedømmelseskravene og sundhedskravene.
6.4 Vi anbefaler at avlshunde også mentalbeskrives, men det er ikke et krav. Det bidrager til avlsarbejdet i
klubben.
6.5 Tri-farvede hunde er ikke i overensstemmelse med racens standard og er udelukket fra avl.

Artikel 7 – Avls tilladelse
7.1 For at opnå foreningens tilladelse til at avle med en Stabyhoun tæve, kræves følgende:
Indsendelse af en ansøgning mindst tre måneder forud for den forventede parring alle eksteriør og
sundhedsmæssige krav skal på ansøgningstidspunktet være opfyldt og ansøgningens skal indeholder
a. medlems nr.
b. tævens stambogs nr.
c. forventet løbetid
d. evt. ønske om navngiven hanhund
e. I tilfælde af der ønskes udenlandsk hanhund (ikke hollandsk) skal der fremlægges kopi af stamtavle,
udstillingsresultater og HD- og AD attester. Enhver hanhund hvor anernes sundhedstilstand ikke kan
kortlægges vil blive betragtet som EP-bærer og vil derfor kun blive godkendt til EP-risikofrie tæver.
f. hvis DASK skal finde en egnet hanhund anbefales desuden følgende:
- beskrivelse af tævens svage og stærke sider så vel eksteriørmæssigt, arbejdsevne som temperament
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7.2 DASK’s avlsgodkendelse er gyldig i 4 mdr. efter den angivne forventede løbetid. Forlængelse af
parringsretten skal ansøges inden periodens udløb.
7.3 I tilfælde af, at sundhedsmæssige problemer kan forventes med hvalpene af den af opdrætter ønskede
kombination, vil der ikke blive givet tilladelse til denne kombination.
7.4 Tilladelse til avl kan tilbagekaldes på grundlag af nye oplysninger.
7.5 Opdrætteren melder til DASK så snart parring har fundet sted og igen så snart hvalpene er født.
7.6 Hanhundeejeren er berettiget til et parringsgebyr. Klubbens bestyrelse oplyser et vejledende
parringsgebyr. I tilfælde af at parringen ikke har resulteret i graviditeten, har opdrætteren ret til en gratis
omparring med sammen hanhund ved førstkommende løbetid.
Det er opdrætterens ansvar at indberette dette til klubben og sikre sig en ny parringsanmodning, hvor nyt
parringstidspunkt anføres.
7.7 Opdrætteren skal betale et bidrag til DASK for hver solgt hvalp. Beløbet fastsættes af bestyrelsen.
7.8 Hvalpene sælges gennem foreningens venteliste efter først til mølle princippet, dog tages der
geografiske hensyn hvis der er mere en et hvalpekuld inden for en 2 ugers periode.
7.9 Har opdrætteren et ønske om salg til en specifik person, som ikke står på ventelisten, kan der i særlige
tilfælde gives tilladelse til dette.
7.10 Hvis der ikke er hvalpekøbere anført på venteliste, påhviler det opdrætterene alene at sælge
hvalpene. I tilfælde af 2 kuld eller mere inden for 2 ugers periode og en mangelfuld venteliste, skal
hvalpene fordeles mellem opdrætterne.
7.11 Det står en hvalpekøber frit at takke nej til en tilbudt hvalp. Det står en opdrætter frit at takke nej til
en anvist hvalpekøber, hvis opdrætteren kan begrunde dette i en manglende tiltro til hvalpekøberens evne
som hundeejer eller forkert valg af race eller der er opstået tvist eller mistillid mellem parterne
7.12 Retten til hvalpe formidling via klubbens venteliste bortfalder, hvis en opdrætter ikke overholder
reglerne i dette dokument.

Artikel 8 - købsaftale
8.1. Ved salg af hvalp anbefales det opdrætterne at bruge købsaftale udformet af DKK. Opdrætteren er
forpligtet til at give klubben besked om hvalpesalget, senest 4 uger efter salget har fundet sted. Opdrætter
skal indsende oplysninger om hvalpens stambogsnummer og ejerens navn, adresse, telefonnummer og
e-mailadresse.
Salget af hvalpene skal dokumenteres med indsendelse af en kopi af købsaftale. Det anbefales at bruge
købsaftale udformet af DKK.

Artikel 9 – DASK anbefalingsliste
9.1. Opdrættere der er medlem dvs. medlem af DASK har ret til at få et link på DASK officielle hjemmeside
til egen hjemmeside mod et gebyr som er fastsat af bestyrelsen.
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Artikel 10 – Stambog
10.1 Stambog udstedes af DKK. Det påhviler opdrætteren selv at ansøge herom.
10.2. Stambog kan opnås, hvis DKK bestemmelser om avlskriterier er opfyldt både for tæve og hanhund på
parringstidspunktet.

Artikel 11 - sanktion Bestemmelser
Når en opdrætter eller hanhunde- ejeren overtræder et eller flere af ovenstående forordninger eller nogen
af de bestemmelser, som er nævnt, kan der sanktioneres. Det administreres på følgende måde:
a. En officiel påtale for en første overtrædelse.
b. Efter en anden overtrædelse, vil medlemmet blive bortvist fra DASK. Udvisningen vil blive offentliggjort i
klubbladet og på websiden.
Artikel 12 - Afsluttende bestemmelser
12.1 I visse tilfælde kan foreningens bestyrelse afvige fra disse forordninger, når de strenge tilpasning af
disse regler fører til urimelige og uretfærdige resultater, forudsat at det ikke går ud over racens sundhed.
Artikel 13 - Ikrafttrædelse
13.1 Dette avlsregulativ vil træde i kraft, når generalforsamlingen har vedtaget disse forordninger, og efter
offentliggørelse i racen Association magasinet, klubbens blad og hjemmeside.

BILAG 1.
Begrundelse for udelukkelse af avls pulje som fastsat i artikel 2.7, 4.3 og 4.4 i Stabyhoun avlsregulativ.
Undtaget fra opdræt, er:
●

hunde, hvoraf en dyrlæge eller en specialist har fastslået med sikkerhed har fået konstateret AD-2 og
AD-3, HD-D, HD-E eller konstateret andre sygdomme i bevæg apparatet.-

●

Hunde, der er døv på begge ører.

●

Blind hunde (begge øjne). Blindhed på begge øjne, uanset årsagen.

●

Hunde med enhver form for sundhedsproblemer så som allergi, epilepsi, hjerte- og lungeproblemer
eller andre konstaterede lidelser

●

Hunde med ekstrem frygt, angst og / eller aggressiv adfærd. Ekstrem adfærd som det er nævnt her, er
bestemt af en prøve, der er anerkendt af bestyrelsen. Dvs. hunde der på en mentalbeskrivelse afviger
markant fra vores raceprofil på mentalområde. Vi anbefaler en mentalbeskrivelse foretaget af DKK.

En opdrætter opfylder kriterierne i artikel 2.5 i Stabyhoun avlsregulativ, når disse etiske regler er
overholdt:
●

Tilstanden for den aktuelle hund er gode.

●

Begge forældredyr er mindst 22 mdr. på parringstidspunktet

●

Tæven er under 96 mdr. (8 år)
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●

Tæven ikke får mere end 2 kuld på 24 mdr.

●

Tæven maksimalt får 5 kuld

●

Adskillelse af hanhunde fra tæven i løbetid er muligt.

●

Fødselsområde opfylder mindst disse kriterier: fødekassen skal være placeret i et lokale med rigelig
plads til både tæve og hvalpe, der skal være behagelig rumtemperatur, hvalpenes soveplads skal være
lun, ren og tør. Hvalpe skal holdes under sådanne forhold, at de har nær kontakt til opdrætteren.
Tæven skal have tilstrækkelig plads til at bevæge sig rundt, have mulighed for at lægge sig ned uden for
rækkevidde af hvalpene.

Misligholdelse af bestemmelser
Alle kan underrette DASK i forhold eller situationer, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne
fastsat i de etiske regler.
Hvis DASK’s bestyrelse fastslår, at opdrætteren ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne ovenfor,
vil han/ hun modtage en skriftlig meddelelse om at bringe forholdene i orden inden for en fastsat
tidsramme.
Hvis bestyrelsen har begrundet mistanke til, at opdrætter ikke præger og socialisere sine hvalpe korrekt, vil
opdrætter blive afkrævet en skriftlig redegørelse for et prægningsprogram. Bestyrelsen kan herefter
komme med anbefalinger til forbedringer. Hvis disse ikke følges vil det bliver betragtet som en
misligholdelse af klubbens etiske regelsæt, og opdrætter vil kunne blive ekskluderet.

BILAG 2.
Opdrætter bidrag pr. levedygtig hvalp fastsættes til 75,Beløbet dækker bl.a.:
●

Check af forældredyrs egnethed

●

Henvisning af hvalpekøbere

●

Hvalpemappe til hvalpekøbere

●

Klubaktiviteter i øvrigt

DASK fremsender faktura på beløbet til opdrætteren.

Link til medlemmers side fastsættes til 200,-

Vejledende maksimumpriser:
Hvalpepris:
Pr. 01.01.14 er vejledende maksimumpris kr. 9000,- for en hvalp.
DASK anbefaler, at beløb betales ved afhentning af hvalp. Klubben anbefaler, at der ikke tages et
depositum.
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Parringspriser er ligeledes vejledende. Bestyrelsen anbefaler pr. 01.01.14 en vejledende maksimumpris på
kr. 9000,- uanset ”titler” for en parring med en dansk hanhund.
DASK anbefaler, at beløbet betales straks efter parring. Og at der laves en skriftlig parringsaftale med
præcisering af genparring uden beregning, hvis der fødes ingen eller 1 hvalp.
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