
Kære hanhundeejer 

Har du tænkt over, om din hund skal have hvalpe? 

  

Der er brug for dig og din hund!  

Synes du, at du har en fantastisk hund? Kunne du tænke dig at være med til at give nogle af hans 

egenskaber videre?  

Racen Stabyhoun lille, og derfor handler avlen bl.a. om at bevare så mange af de sjældne og unikke gener, 

vi har tilbage. Helt konkret betyder det, at der er der brug for, at så mange hunde som muligt bliver brugt i 

avl. Optimalt set ville det være ønskeligt for den genetiske diversitet, at mindst én tæve og mindst én 

hanhund fra hvert fødte kuld fik et eller flere kuld hvalpe.  

Derfor har racen brug for:  

 dig, der allerede har overvejet at stille din hund til rådighed for avl, og måske endda ønsker et 

afkom efter ham 

 dig, der synes, at din han har nogle gode egenskaber at give videre i avl og har brug for lidt hjælp til 

at komme videre 

 dig, der måske slet ikke har overvejet det før, men alligevel er blevet lidt nysgerrig på, hvorfor du 

får denne folder, og hvad du kan gøre. 

 

Det er en generel misforståelse, at kun ’de bedste af de bedste’ hunde bør indgå i avlen. Der er brug for 

mange forskellige hunde, og det vigtigste er, at mange hunde indgår i avl, for at undgå for høj en 

indavlsprocent i racen. Så alle hunde kan bidrage, så længe de opfylder avlskravene.  

 

Avlsgodkendelse 

For at indgå i avl skal din hund avlsgodkendes og leve op til nedenstående krav:  

 Han skal være sund og rask. 

 Han skal være mindst 22 måneder gammel, når han skal parre første gang 



 Hans eksteriør skal vurderes, så man kan sikre, at han ikke har store bygningsmæssige fejl – 

resultatet skal være ”very good” eller ”excellent”. Han skal derfor udstilles enten på DASKs 

specialudstilling eller en national udstilling eller en international udstilling eller bedømmes hos en 

DKK-udstillingsdommer. 

 Hofter og albuer skal røntgenfotograferes for hofte- og albueledsdysplasi. Status A, B og C i hofter, 

samt Status 0 og 1 i albuer, kan indgå i avl. Han kan røntgenfotograferes fra han er 12 måneder 

gammel.  

 Han skal have kendt status på cerebral dysfunktion (CDF/CD). Han kan være fri via forældre, og der 

foretages ikke yderligere, eller en af hans forældre kan være bærer af genet, og hans status skal i 

dette tilfælde bestemmes ved en blodprøve (han kan være bærer af genet uden selv at være syg). 

Han kan blive avlsgodkendt både som bærer og som fri.  

 Han må ikke være kryptokid – dvs. begge sten skal naturligt være faldet i pungen.  

 

Har du samtidig lyst til at få din hund mentalbeskrevet (MB) vil det være en kæmpe gevinst og hjælp for 

racen, så man kan tage højde for styrker og svagheder i kombination med en given tæve. Dette er en 

anbefaling, men ikke et krav for en avlsgodkendelse. 

 

Avlsudvalget – vi hjælper dig på vej 

Holder noget dig tilbage? Tænker du måske bl.a. over: 
 
”Følger der ikke en masse arbejde med?” 
”Vil min hanhund ændre adfærd?” 
”Hvordan skal jeg dog gribe det an?” 
”Er min hunds gener interessante for vores race?” 
”Hvordan får man en aftale om parring med en tæve?” 
”Hvordan foregår en parring?” 
 
På DASKs hjemmeside under avl kan du finde mange og flere uddybende oplysninger og en avlsvejledning 
for hanhundeejere 
 

Har du har brug for hjælp og svar på dine spørgsmål, kan du som medlem af Dansk Stabyhoun Klub søge 
vejledning og sparring i klubbens avlsudvalg, der stiller sig til rådighed og er klar til at hjælpe dig på vej. 
Avlsudvalget deler gerne erfaringer med dig og hjælper dig i dine overvejelser. 
 

https://www.stabyhoun.dk/avl-sundhed/avl-hvordan/vejledning-avl-hanhund.aspx
https://www.stabyhoun.dk/avl-sundhed/avl-hvordan/vejledning-avl-hanhund.aspx


Du finder kontaktoplysninger på os på DASKs hjemmeside.

 

 

 

https://www.stabyhoun.dk/klubben/bestyrelse-og-udvalg.aspx

