
Fællesmøde 

Søndag den 17. januar 2016



Fællesmøde – Den udsendte dagsorden
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DAGSORDEN   (hvis det bliver nødvendigt retter vi dagsorden til)

09.00                  Morgenmad og velkommen ved Hovedbestyrelsen

09.30                  Orientering fra HB

Høring om:
Klubbens generelle målsætninger – arbejds- og rolle fordelinger mellem HB, udvalg og kredse
Målsætninger for avlsarbejdet – avlskårings reglement

12.00                  Frokost

12.45                  Afstemning af kalender for 2016

13.00                  Arbejde i Udvalg og kredse
Aktiviteter og tiltag
Kalender planlægning

14.30                  Tilbagemelding  fra de enkelte udvalg og kredse (max 15 minutter til hver)

16.00                  Afrunding af dagen

16.30                  Hurtig froplejning



Fællesmøde – oplæg fra bestyrelsen

Indhold i bestyrelsens oplæg

• Klubben generelt

• Hvorfor har vi en dansk Rottweiler klub

• Organisation

• Kommunikation

• Mål for avlarbejdet

• Mentaltest (UHM) 

• AK Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark

• Mål for avlsarbejdet i RK – arbejdsoplæg
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Hvorfor har vi en dansk Rottweiler klub
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Hvorfor en dansk Rottweilerklub?

 Fordi vi vil gøre en forskel med vores danske rottweiler arbejde

 Det betyder at vi må have nogle fokuspunkter og mål

 Mental sundhed

 Eksteriør (gode bevægelser)

 Brugsprøver

 Fysisk sundhed

 Langsigtet dansk avlsarbejde – Opdrættere’

 Det betyder vi må sætte fokus på en struktureret dansk avl.

 En hvalepetest

 Et dansk UHM (MT)  -

 Et dansk AK system som fokuserer på alle områder

 Vi bør sætte mål for arbejdet og følge op på det. 

GLOBALISERING - Kunne vi ikke bare blive knyttet til ex. ADRK. 

• Så kan RK blive en samling af kredse som gennemføre arrangementer og 

aktiviteter.

• Klubben generelt



Organisation
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BrugsOpdræt MB EKST

Hvalp-

AVLSRÅD

HB

Økonomi

Kommunikation

Love og regler

AK er HB arbejde

En fra hvert udvalg (ikke kredse) – en formand fra best.
A-arr

Prøver M-Arr UDST.

Ensartet arbejdsform

Regelsæt beskrevne
Kredse

• Iagttagelser – antagelser

• UDVALG

• Ingen kommissorium (kun MT) – selvbestemmende 

• Splittet mellem praktik og mål

• ingen oversigt over regler og bestemmelser i klubben.

• For mange kredse – ikke for mange træningspladser – meget adm.

• For stor organisation – for mange nydere og for få ydere

• Iagttagelser – antagelser

• Stor organisation – ambitionsniveau – mange nydere få ydere.

• Avlsmål bør bestemmes på øverste nivea

• Erfarne opdrættere med danske linier bør have et udvalg

• Klubben generelt



Kommunikation
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 BLAD
 Bør gøres dgitalt

 HJEMMESIDE:
 Bør være omdrejningspunkt for al basis information

 Officielle meddelæser
 Referater
 Love – regler – procedurer – vejledninger
 Oficielle poster – Valgte – udvalg – beskrivere – dommere …..
 Arrangementer – kalender – vejledninger til  nye og gamle
 Hvalpeliste ….

 FACE BOOK / SOCIALE MEDIER
 Politik bør udarbejdes

 BREVE

 KOMMUNIKATIONSPOLITIK
 Svartider
 Opdateringstider

• Klubben generelt



Fællesmøde – oplæg fra bestyrelsen

Indhold i bestyrelsens oplæg

• Klubben generelt

• Hvorfor har vi en dansk Rottweiler klub

• Organisation

• Kommunikation

• Mål for avlarbejdet

• Mentaltest (UHM) 

• AK Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark

• Mål for avlsarbejdet i RK – arbejdsoplæg
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Fællesmøde
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EVALUERING AF AVLSARBEJDET:

HB har foretaget en evaluering af klubbens nuværende Avlskåringsystem og avlsarbejde.

På avlssiden forekommer værdien af det nuværende system at være meget begrænset i forhold 
til indsatsen.

Der kommer meget få hunde til Avlskårings arrangementerne.

Opdrætterne benytter i ringe omfang systemets informationer
I deres avlsarbejde.

Systemets informationer er ikke tilstrækkeligt tilgængelige

Med klubben størrelse er det et stadigt stigende problem at skaffe
Bemanding til de forholdsvis ressourcekrævende arrangementer.

Klubben har vanskeligt ved at vedligeholde tilstrækkeligt mange personer
med de rigtige kompetencer til holde klubbens mentaltest i operationel stand.

Alt i alt vurderes det nuværende system ikke at give tilstrækkelig værdi for Rottweilerklubben.

Det er derfor HB’s opfattelse at det vil være nødvendigt at ændre systemet så det i højere 
omfang er tilpasset Rottweilerklubbens nuværende behov og formåen.

Vi har i forbindelse med fællesmøder og møder med AR givet inddata til et antal punkter som vi 
gerne ville have behandlet og have forslag til fra AR.

Vi har i HB bedt om at der ikke blev lavet noget om i avlsarbejdet før der var truffet konkrete 
beslutninger.

• Mål for avlsarbejdet



Mentaltest (UHM) - debatoplæg

FORMÅL

Vi skal have avlskåret og testet så mange hunde som muligt. Vi skal have så bredt et kendskab til racens fysiske og 

mentale sundhed som muligt.

Vi skal tilsikre at de bedste individer bliver brugt i avlen og vi skal samtidig tilsikre at individer med diskvalificerende eller 

uønskede mangler ikke indgår i avlen.

Midler til at opnå formålet:

1. Stopklodserne som ikke vedrører skud på UHM skal fjernes, og erstattes af en etisk rettesnor som giver en 

guldstambog hvis hunden ligger inden for nogle point intervaller i lighed med AK.

2. UHM skal kun give ret til 3 parringer, derefter skal hunden avlskåres i RKD. 

Individer som skal bruges i flere end tre (3) parringer i DK skal have bevist sit værd i forhold til at kunne tage 

en AK (eller tilsvarende udenlandsk kåring) og/eller brugsprøve

3. Regelsættet i AK eksteriør delen skal præciseres. 

Alternativt skal der laves to årlige AK eksteriør bedømmelser på, af AR godkendte dommere, RKD’s udstillinger –

dommeren skal være kvalificeret og instrueres i at bedømmelserne vil udmønte sig i point til AK.

Excellent – 1 point

Very Good- 2 point

Good – 3 point

Sufficient – kan ikke AK

4. Der skal uddannes flere testere til både UHM og AK, det er pt for svært og omkostningstungt at afholde tests. 

Det er ikke holdbart i længden.

5. AK regelsættet skal gennemgåes og forslås.
9

• Mål for avlsarbejdet



Mentaltest (UHM) - debatoplæg

FORMÅL

Vi skal have avlskåret og testet så mange hunde som muligt. Vi skal have så bredt et kendskab til racens fysiske og 

mentale sundhed som muligt.

Vi skal tilsikre at de bedste individer bliver brugt i avlen og vi skal samtidig tilsikre at individer med diskvalificerende eller 

uønskede mangler ikke indgår i avlen.

• Mentaltesten skal kun give ret til tre (3) parringer, derefter skal hunden stilles til AK. 

(Det forudsættes at vi kan uddanne og klargøre, et nyt AK beskriver korps, så vi får nemmere ved at afholde AK.)

• Eksteriør delen er ikke obligatorisk på Mentalbeskrivelsen, og hunde med potentielt skadelige og 

diskvalificerende fejl kan godkendes til avl.

• MB skal gøres sammenlignelig med AK, derfor indføres der pind-system i lighed med AK. Hvilket vil forberede 

hundeførere til at skulle stille til den store test.

Ud fra skemaet er det muligt at ”opnå” maksimalt 44 pinde. 

Inddelingen vil være således:

0-10 pinde – 0 point

11-20 pinde – 1 point

21-32 pinde – 2 point

33-44 pinde – hunden kan ikke bestå testen.

Stopklodserne fjernes, i stedet afløses de af pindene samt nedenstående to ”avlsforbud”. Gælder ikke DKK’s bid –

klausul.

En hund afbrydes hvis den får kryds i moment 8, rubrik 4 eller 5 – eller udviser spontan aggressivitet (markeres med 

kryds og årsag i ”anden årsag” nederst på skemaet).
10

• Mål for avlsarbejdet



Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark

Gældende for perioden 2016-2017

Mentaltest & Eksteriørbeskrivelse

Arrangør er: Rottweilerklubbens Avlsråd

Ansvarlig er: Rottweilerklubbens Avlsråd

Arrangementet er: Kompetencegivende

Fremstilles kan: Rottweilere, som er stambogsført i DKK.

Alderskrav hanner: Minimum 24 måneder – max indtil den dag, hunden fylder 6 år.

Alderskrav tæver: Minimum 22 måneder – max indtil den dag, hunden fylder 6 år.
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• Mål for avlsarbejdet

AK fastholdes umiddelbart i sin nuværende form.

De fleste steder hvor der står avlsråd tænkes dette overtaget af et 
Opdrætterudvalg

Gennemførelse af arrangementer placeres i særskilt udvalg



Avlskåring

Ordningen er baseret på et pointsystem, i hvilket de bedste hunde får færrest point. Tre forskellige instanser – Mentaltestdommere, 

Eksteriørdommer og Avlsrådet – angiver hver

for sig deres point fra 1 – 3. De tildelte point lægges sammen og slutsummen er hundens

resultat. I overensstemmelse med opnåede point placeres hundene i en af følgende kategorier:

AK (avlskåret) + pointsum: hunde, hvis pointsum er 3 – 6

IKKE AK: hunde, hvis pointsum er 7 – 9

Eller hvis hunden hos en eller flere instanser har fået 0, er blevet diskvalificeret eller ej godkendt.

Eksteriørbeskrivelse

• Eksteriørbeskrivelsen skal gennemføres på en af RKD’s udstillinger, hvor AR på forhånd har godkendt og planlagt at AK 

hundene kan fremstilles.

• Eksteriørbeskrivelsen foretages af en autoriseret dommer, og som er udvalgt af AR.

• En hund, som vægrer sig ved at blive målt af dommeren, kan ikke tildeles point.

• Hundens identitet kontrolleres altid vha. tatoveringsnummer/chip.

• På udstillingen vil hundenes fysik og bevægelser blive bedømt under ekstraordinært mange omgange i ringen. Det er tilladt at 

være flere løbere, om at fremvise hunden.

Point til AK i forbindelse med eksteriørbeskrivelsen gives ud fra nedenstående bedømmelser.

1 point

• Excellent – gives kun til hunde som på næsten udelukkende positiv vis vil bidrage til racen og hvis eksteriørmæssige 

kvaliteter er så fremtrædende at hunden, vil kunne forbedre enhver kombination.

2 point

• Very good/Særdeles god – gives til de hunde som på overvejende positiv vis vil bidrage til racen, og hvis 

eksteriørmæssige kvaliteter i overvejende grad vil forbedre racen.

3 point

• Good/god – gives til de hunde som i nogen grad, vil bidrage positivt til racen, men som har flere fejl som gør at 

kombinationer, med hunden skal opvejes på grundig vis af en evt. avlspartner. 12

AK – debatoplæg model 1



AK – debatoplæg model 1

Mentaltest

Inden arrangementets start byder en repræsentant for AR velkommen og derefter giver et medlem af beskriverteamet en 

generel instruktion om testforløbet og gennemgår kodeks for god hundefører- og publikumsadfærd på testbanen.

Hundens reaktion på det enkelte testmoment beskrives på Rottweilerklubbens MT-skema.

Reaktioner, som ligger langt fra idealprofilen, medfører 1, 2 eller 3 mærker – se markeringerne på skemaet.

Ved testens afslutning optælles antallet af mærker og hundens point på testbanen bedømmes således: 

0 – 12 mærker: 1 point

13 – 21 mærker: 2 point

22 – 32 mærker: 3 point

over 32 mærker: 0 point – hunden kan ikke avlskåres.

Beskrives hunden i kolonne 4 eller 5 i momentet ”pludselig lyd – skud”, kan hunden ikke avlskåres.

Bider hunden en person under testen, afbrydes testen og hunden kan ikke avlskåres.

En hund, som i et af momenterne ”kampadfærd”, trueadfærd” eller ”revirforsvar” bider i figurantens beklædning / 

slædefiguren, kan ikke opnå 1 point på testbanen uanset antallet

af mærker.

En hund, som i to eller flere af momenterne ”kampadfærd”, trueadfærd” eller ”revirforsvar” bider i figurantens 

beklædning/slædefiguren, kan ikke opnå 1 eller 2 point på testbanen uanset antallet af mærker.
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AK – debatoplæg model 1

Avlsrådet

Avlsrådet tildeler point i overensstemmelse med fastsatte minimumskrav. Når slægtskabsforhold taler derfor, kan pointtildelingen

ændres med et point inden for de udstukne rammer.

1 point: 

• HD-status A. 

• AD-status 0

• Mindst 1 forældre er Avlskåret (AK) i Rottweilerklubben. 

For udenlandske hunde, som er kåret i deres hjemland gælder for tyske hunde EZA eller GK, for svenske hunde Korad, og endelig for norske 

hunde Norsk Funksjonsanalyse.

For danskejede hunde er det kun RKD’s avlskåring der gælder. 

Har hunden anden avlskåring, kan dispensation søges. 

• FCI-anerkendt bestået brugsprøve (IPO-V, IPO1, PO2, IPO3, BHP1, BHP2, BHP3, PH-kåring, FH-2 kåring, HJV, CF-redningshunde-prøve). 

• HD-status B med 2 avlskårede forældre eller begge forældre har brugsprøver

• AD-status 1 med 2 avlskårede forældre eller begge forældre har brugsprøver

2 point: 

• HD-status A

• HD-status B.

• AD-status 1

• Mindst 1 forældre er avlskåret (AK) i Rottweilerklubben. 

For udenlandske hunde, som er kåret i deres hjemland gælder for tyske hunde EZA eller GK, for svenske hunde Korad, og endelig for norske 

hunde Norsk Funksjonsanalyse. For danskejede hunde er det kun RKD’s avlskåring der gælder. 

Har hunden anden avlskåring, kan dispensation søges. 

• Ingen brugsprøve

3 point: 

• HD-status C

• AD-status 2

• Ingen af forældrene er avlskårede.

EJ AK:

• HD-status D eller dårligere. 

• AD-status 3 eller dårligere. 

• Ingen af forældrene er avlskårede. 14



AK – debatoplæg model 1

MT-udvalget

• Nye arealer godkendes af MT-testleder i god tid inden arrangementet.

• MT-testleder sørger for, at mentaltestbanen er intakt og til stede, samt opstiller og af prøver banen forud for 

det annoncerede starttidspunkt.

• MT-udvalget bemander arrangementet efter gældende regler.

Avlsrådet

Avlsrådet sørger for, at følgende er til stede ved arrangementet:

• Målepind

• Stopur

• Diverse arbejdspapirer/skemaer

Avlsrådsmedlemmet er ansvarlig for følgende:

• Ved deltagernes ankomst kontrolleres stambøger, vaccinationsattest samt bevis for udvidet ansvarsforsikring.

• Tro- og love erklæringer modtages.

• At HD/AD-status og evt. brugsprøver er korrekt noteret i avlsrådspapirerne.

• At samtlige deltagere har betalt deltagergebyr for arrangementet.

• At en eventuel dyrlægeerklæring er korrekt.

• At der foreligger underskrift fra eksteriørdommer, mentaltestdommer og

• avlsrådsrepræsentant på indberetningen til DKK.

I almindelighed kan genfremstilling tidligst finde sted 4 måneder efter den første

fremstilling. Genfremstilling kan kun ske 1 gang og kun såfremt hunden ikke ved tidligere

fremstilling har opnået Avlskåring.

Ved dagens slutning meddeles resultater og opnåede point til hundeførerne. Opnåede resultater noteres i resultathæfte. MT-

skemaer kan udleves til deltagerne.

Avlsrådets kommentarer udarbejdes snarest efter arrangementet og resultater indberettes til DKK 8 uger efter 

arrangementet. Kopi af indberetningen fremsendes til Hovedbestyrelsen samt til Avlsrådets arkivansvarlige. 15



AK – debatoplæg model 1

Løbetid og drægtighed

Løbske tæver kan ikke testet forsvarligt og vil derfor blive afvist på testbanen. Ligeledes kan drægtige tæver ikke stilles til en 

Avlskåring. 

Tæver, der senere konstateres at have været løbske eller drægtige på fremstillingsdagen afkåres,  og må derfor stille til en ny 

Avlskåring på et senere tidspunkt.

Tilmelding og Betaling

Tilmelding til AK sker efter de til enhver tid fastlagte retningslinjer udarbejdet af AR. 

I 2016 foregår tilmeldingen online, link kan findes på Rottweiler.dk under Avlsrådets side. 

Prisen for AK fastsættes af AR i samråd med HB. 

Prisen for deltagelse på et AK arrangement reguleres hvert år på det første AR møde. 

I 2016 er prisen for AK kr. 800,00 som betales inden testen kan gennemføres.

Klagemuligheder

Eventuelle klager over eksteriørbeskrivelsen indgives til Avlsrådsrepræsentanten, og behandles efter Dansk Kennel Klubs 

”Reglement for udstillinger og skuer”.

Eventuelle klager over mentalbeskrivelsen indgives på dagen til mentalbeskriverne og/eller

snarest muligt til formanden for Rottweilerklubbens MT-udvalg.

Forplejning

Avlsrådet eller den ansvarlige lokalforening påtager sig forplejning af officials ved arrangementet. Det kan ikke forventes at der er 

forplejning til hundeførere til AR arrangementer.

Ved avlskåring drejer det sig om 6 personer (2 mentaltestdommere, 1 testleder, 2 figuranter 
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AK – debatoplæg model 2

Forslag vedr. AK – pointfordeling, til diskussion ved møde på Fyn den 

04.01.2014.

Pointfordelingen som vi kender den fjernes. 

I stedet kunne nedenstående forslag evt. benyttes.

Eksteriør betegnelse.    Fortrinlig - Meget God – God – Tilstrækkelig – Ikke Godkendt.

Mental Beskrivelse.       Fortrinlig – Meget God – God – Tilstrækkelig – Ikke Godkendt.

Fortrinlig = 1 – 10, med engagement og god afreaktion, 0 eller 1 i skud.

Bør Anvendes i Avl.
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AK – debatoplæg model 2

Meget God = 10 – 20, God afreaktion, 0 – 2 i skud.

Kan anvendes i Avl.

God = 20 – 25, Rimelig afreaktion, 0 – 3 i skud.

Kan anvendes i Avl.  Med en Fortrinlig partner.

Tilstrækkelig = 25 – 32, Mangler mod og engagement. (evt. trænet), 0-3 i skud. 

Påtegnelse = (hunden bør højest anvendes i avl til et enkelt kuld.) Og da med en absolut 

Fortrinlig Partner.

Ikke godkendt = over 32 mærker evt. 4-5 i skud.

De ansvarlige AR-medlemmer på dagen, udregner Pointfordelingen, og meddeler det ved 

afslutningen.

Forslag fra 

Ulla Mogensen
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Debatoplæg til avlsmål - eksempler

MÅL FOR AVLSARBEJDET I RK – arbejdsoplæg

I klubben vedtægter står der at avlsarbejdet er baseret klubben mentalbeskrivelse dette fastholdes, da også MB defineres som 

klubben mentaltest.

Vi vil have mentalt sunde rottweilere – umotiveret bid accepteres ikke.

• Maksimalt 5 % af en års registrering må ikke bestå MB

• 50% må på hvert felt i ønske profilen kun afvige et felt.

Vi vil have eksteriørmæssige smukke hunde som vurderes efter international standard.

• På klubbens ”hovedavlsskue”, hvor danske dommere bedømmer årets høst af MB hunde skal mindst 40% kunne opnå en 

første præmie.

• Et særligt kendetegn for de danske hunde skal være ekstremt gode bevægelser.

Vi vil have stort fokus på opdrættere og at disse benytter og har glæde af RK’s avlstilbud

• Årets opdrætter er den som i året bedst opfylder – Tættest på ønskeprofil – 1. pr

• Danske opdrættere skal i gennem klubben – kunne præsenteres som dygtige og seriøse

• X% af alle kuld er hvalpetestede

Vi vil have et Avlsråd som 

• Som samler information om avlsarbejdet og udstiller den i klubben (hjemmeside og blad). Denne information være 

meningsfyldt i forhold til enkelt hunde, linier og ikke mindst i forhold til danske opdrættere

• Har fokus på mental sundhed, fysisk sundhed og eksteriørmæssig kvalitet

• Avlsrådet skal benytte klubbens øvrige råd, udvalg, kredse og DKK til gennemførelse af de konkrete arrangementer.

Vi vil have en MT gruppe som

• Som i samarbejde med DKK (og andre) fastholder en Mental testmodel som er accepteret af internationale organisationer 

(ex. DKK) og har fokus metal sundhed.

• Som samarbejder internationalt om mental sundhed med udgangspunkt i den danske (nordiske) mentalbeskrivelse. Skal 

specielt fokus på IFR samarbejdet.
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• Mål for avlsarbejdet



Fællesmøde – Den udsendte dagsorden
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DAGSORDEN   (hvis det bliver nødvendigt retter vi dagsorden til)

09.00                  Morgenmad og velkommen ved Hovedbestyrelsen

09.30                  Orientering fra HB

Høring om:
Klubbens generelle målsætninger – arbejds- og rolle fordelinger mellem HB, udvalg og kredse
Målsætninger for avlsarbejdet – avlskårings reglement

12.00                  Frokost

12.45                  Afstemning af kalender for 2016

13.00                  Arbejde i Udvalg og kredse
Aktiviteter og tiltag
Kalender planlægning

14.30                  Tilbagemelding  fra de enkelte udvalg og kredse (max 15 minutter til hver)

16.00                  Afrunding af dagen

16.30                  Hurtig froplejning



Fællesmøde

2016 Kalender
Temaudsendelser & Medlemsarrangementer 2016

Indhold Profilartikler medlemsvirksomheder
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Foreløbig terminskalender udarbejdet af arbejdsgruppe
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DAGSORDEN   (hvis det bliver nødvendigt retter vi dagsorden til)

09.00                  Morgenmad og velkommen ved Hovedbestyrelsen

09.30                  Orientering fra HB

Høring om:
Klubbens generelle målsætninger – arbejds- og rolle fordelinger mellem HB, udvalg og kredse
Målsætninger for avlsarbejdet – avlskårings reglement

12.00                  Frokost

12.45                  Afstemning af kalender for 2016

13.00                  Arbejde i Udvalg og kredse
Aktiviteter og tiltag
Kalender planlægning

14.30                  Tilbagemelding  fra de enkelte udvalg og kredse (max 15 minutter til hver)

16.00                  Afrunding af dagen

16.30                  Hurtig froplejning



Fællesmøde – Den udsendte dagsorden
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DAGSORDEN   (hvis det bliver nødvendigt retter vi dagsorden til)

09.00                  Morgenmad og velkommen ved Hovedbestyrelsen

09.30                  Orientering fra HB

Høring om:
Klubbens generelle målsætninger – arbejds- og rolle fordelinger mellem HB, udvalg og kredse
Målsætninger for avlsarbejdet – avlskårings reglement

12.00                  Frokost

12.45                  Afstemning af kalender for 2016

13.00                  Arbejde i Udvalg og kredse
Aktiviteter og tiltag
Kalender planlægning

14.30                  Tilbagemelding  fra de enkelte udvalg og kredse (max 15 minutter til hver)

16.00                  Afrunding af dagen

16.30                  Hurtig froplejning


