REGLER FOR AVLSGODKENDELSE
Ny version 1.00, den 01.04.2017

Hovedbestyrelsen

Regler for Avlsgodkendelse
Rottweilerklubben Danmark
Gældende fra 01.04.2017
RKD har en samarbejdsaftale med DKK som er
stambogsførende.
Der henvises i øvrigt til DKK
Stambogsregler
Avlsrestriktioner

Opnåelse af DKK BASIS stambog:
Avlsrestriktioner.
HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status
registreret i DKK.
En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens
samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)

AD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status
registreret i DKK.
En hund med AD grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens
samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 0)

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK´s stambogsføringsregler.
Danskejede hunde eller på dispositionserklæring til avl i Danmark
Mentalbeskrivelseskrav:
Afkom kan kun stambogsføres såfremt begge forældre før parring har bestået DKK’s mentalbeskrivelse –
hundens alder fra 10 til og med 36 måneder - eller Rottweilerklubbens AK. De mentalbeskrevne hunde
må ikke have kryds i 4 eller 5 under skarp lyd, der isoleret betragtes som uacceptabel og medfører
avlsforbud.
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Udenlandsk ejede hunde
Mentalitet: Hunden skal have bestået en af følgende mentalbeskrivelser som erstatning for kravet til
danske hunde.
ZTP (tysk avlsegnethedsprøve) Kan aflægges i alle FCI lande.
GK (tysk avlskåring midlertidigt)
EZA (tysk avlskåring livstid
MH (svensk, norsk og finsk mentalbeskrivning hund)
Korad (svensk avlskåring)
FA (norsk funktionsanalys)
BST (Belgien)
MAG (Holland)

Opnåelse af DKK PLUS BASIS stambog:
Avlsanbefalinger:
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Rottweilerklubbens og DKK’s avlsanbefalinger” på
stambogen skal følgende være opfyldt:
Danskejede hunde eller hunde på dispositionserklæring til avl i Danmark
1. Eksteriørbedømmelse og mentalitet
Begge forældre skal før parring have bestået Rottweilerklubbens avlskåring (AK).
2. HD-krav:
Begge forældre skal før parring have en officiel HD-status A eller B.
3. AD-krav:
Begge forældre skal før parring have en officiel AD-status 0 eller 1
Udenlandske ejede hunde
Eksteriørbedømmelse: Hunden skal have opnået mindst VG på en FCI-anerkendt udstilling.

Mentalitet: Hunden skal have bestået en af følgende mentalbeskrivelser som erstatning for kravet til
danske hunde.
Mentalitet:
GK (tysk avlskåring - midlertidigt)
EZA (tysk avlskåring livstid
Korad (svensk avlskåring)
FA (norsk funktionsanalys)
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2. HD-krav:
Begge forældre skal før parring have en officiel HD-status A eller B
3. AD-krav:
Begge forældre skal før parring have en officiel AD-status 0 eller 1
Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK´s stambogsføringsregler.

Ovennævnte er indfør den 01.07.2017 og gældende for alle hunde i racen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Side 3 af 5

REGLER FOR AVLSGODKENDELSE
Ny version 1.00, den 01.04.2017

Hovedbestyrelsen

Rottweiler Klubben Danmark – AVLSKÅRING (AK):
Kåringen består grundlæggende af fire elementer.
1) Eksteriør – 2) Cykeltur – 3) Opdræt – 4) Mentalitet
For hver af disse gælder at der skal opnås bestået.
En hund er avlskåret når alle fire elementer er bestået.
En hund kan stille til avlskåring fra 22 måneder til og med 60 måneder.

For hver element gælder et sæt af regler for at op prædikatet bestået.
Disse beskrives i det følgende.

1) EKSTERIØR (beskrives af en DKK godkendt eksteriørdommer)
Hunden bedømmes i forhold til FCI’s racestandard.
Hunden skal mindst opnå bedømmelse VERY GOOD.
Bevægelsen bedømmes og beskrives på elementet cykeltur, og indeholdes i den samlede eksteriør
bedømmelse.
Hunden skal under eksteriørbeskrivelsen måles. Højde, længde og brystmål.
Hunde som afviser at blive målt, berørt eller udviser aggressiv adfærd mod dommer og hjælpere diskvalificeres
og kan ikke bestå.
2) CYKELTUR (beskrives af eksteriørdommer)
Hunden skal gennemføre en 5 km cykeltur inden for en tidsramme på maksimalt 25 minutter.
Før og efter cykelturen foretages eftersyn af poter. Poter må ikke være blodigt gennemslidte.
Eksteriørdommer beslutter tidspunkt for gennemførelse af cykeltur. Ved varme dage cykler alle om morgenen.
Varm dag er mere end 23 grader i skyggen.
Hvis tiden ikke overholdes, turen ikke gennemføres eller poter er gennemslidte kan hunden ikke bestå.
3) SUNDHED
Hunden skal have registreret status.
HD-grad A, B og C

AD-grad 0, 1 eller 2

4) MENTALITET (Beskrives af autoriserede Udvidede Mentalbeskrivere)
Hunden skal have gennemført og bestået Dansk Rottweiler Klubs Mentalbeskrivelse
Til beskrivelsen anvendes DKK skema for UMB med RKD point markeringer.
Hunden må ikke i UMB skema - testmodel ”Skarp lyd” have kryds i kolonne 4 eller 5.
Har hunden opnået 33 RKD point eller mere kan den ikke bestå.
I almindelighed kan genfremstilling tidligst finde sted 6 måneder efter den første fremstilling. Genfremstilling kan kun ske 1 gang og kun
såfremt hunden ikke ved tidligere fremstilling har opnået Avlskåring.
Avlsrådet kan indstille til Hovedbestyrelsen, at en allerede avlskåret hund afkåres, såfremt der findes væsentlige avls- eller adfærdsmæssige
årsager.

Godkendt af: Rottweiler Klubben Danmark den 01.04.2017
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Rottweiler Klubben Danmark – UHM:
UHM består grundlæggende af to elementer.
1) Eksteriør – 2) Mentalitet
.
RKD anbefaler at hunden ud over DKK’s avlsrestriktion opfylder nævnte eksteriør krav. Minimum Very Good på en DKK
anerkendt udstilling

DKK Mentalbeskrivelse er en del af racens avlsrestriktion og skal sammen med øvrige krav være opfyldt for at få
stambogsført afkom.

1) EKSTERIØR
Hunden beskrives af en af RKD godkendt eksteriør beskriver (officiel liste)
Hunden beskrives i forhold til FCI’s racestandard.

2) MENTALITET
Hunden skal have gennemført og bestået DKK Mentalbeskrivelse.
Til beskrivelsen anvendes DKK skema for Mentalbeskrivelse.
Hunden må ikke i MB skema - testmodel ”Skarp lyd” have kryds i kolonne 4 eller 5.

Godkendt af: Rottweiler Klubben Danmark den 01.04.2017
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