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Målet i avlen er funksjonelt sunne hunder med en rasetypisk konstruksjon, mentalitet og
jaktegenskaper. Bestemmelsene omhandler alle godkjente oppdrettere og eiere av avlsgodkjente
hunder (tisper og hannhunder) i Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb.
§ 1 Avlsbestemmelser
1.1 Avl på alpinsk dachsbracke skal følge gjeldende avlsregler som er utarbeidet av klubben, og NKKs
etiske retningslinger. Klubbens avlsregler er vedtatt på generalforsamling.
1.2 Som grunnlag og forutsetning for anerkjennelse og avlsegnethet gjelder kun rasebestemmelser fra
klubben. Rasebestemmelser fra andre hold anerkjennes ikke.
1.3 Kennelnavnbeskyttelse. Enhver oppdretter må i god tid få et beskyttet kennelnavn. Navnet kan
ikke benyttes før godkjenningen er gitt av NKK.
1.4 For å ivareta rasen på en best mulig måte må avlshunder velges ut etter bestemte kriterier.
Avlsbasen i Norge er svært begrenset og mange parringer kan føre til innavl. Avlsarbeidet må
utføres i kontrollerte former. Derfor er det også helt nødvendig å samarbeide med utenlandske
klubber.
1.5 Innavlsgrad for alle kull samlet bør være under 2,5 % i en treårsperiode.
1.6 Gjentatte kombinasjoner er ikke tillatt.
1.7 Antall kull etter hannhund bør ikke overstige 3, og antall kull etter tispe bør ikke overstige 4. Kun
ved helt spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon fra denne regel, og da kun ved nye
kombinasjoner med 0 % i innavlsgrad.
1.8 Alpinsk Dachsbracke skal avles på en linje hvor det blir lagt lik vekt på spor og drevegenskaper.
1.9 Klubbens styre godkjenner oppdretter. Det sendes inn melding til styret med ønske om å bli
godkjent oppdretter. Søker må være registrert medlem i NADK, og stå som registrert eier av
avlshund i NKK. Oppdretter som melder seg ut av klubben eller ikke følger avlsreglene, mister
godkjenning til å drive med avl av alpinsk dachsbracke i regi av NADK.
§ 2 Egnethet til avl
2.1 En hunds egnethet til avl bestemmes ut ifra dens ytelser ved prøver og dens kvaliteter sett i forhold
til rasens standard.
2.2 Hundens egnethet til avl avgjøres på grunnlag av følgende punkter:
Drevegenskaper (punkt 2.3)
Sporegenskaper (punkt 2.4)
Formbewertung (punkt 2.5)
HD (punkt 2.6)
2.3 Hunden må ha 1. premie på drevprøve for Alpinsk Dachsbracke eller godkjent etter Verein
Dachsbracke sine gjeldende krav på Anlagenprüfung.
2.4 Hunden må ha bestått prøven godkjent ettersøkshund eller godkjent etter Verein Dachsbracke sine
gjeldende krav på Gebrauchsprüfung.
2.5 I regelen skal bare hunder brukes i avl som minst har formbewertung ”God” poengsum 290 eller
bedre. Ingen hund med bittfeil, mangler testikkel eller grove feil (karakteren 1) på formbewertung
får brukes i avl.

2.6 Avlsgodkjenning kan bare tilkjennes når hunden er frisk og fri for hofteleddsdysplasi (HD-A eller HD-B). Dispensasjon kan bli gitt for kombinasjon HD-C med HD-A som
vurderes i hvert enkelt tilfelle.
2.7 Dersom en hund som er godkjent for avl blir rammet av arvelig sykdom, plikter eieren å informere
styret.
§ 3 Avlsgodkjenning i andre land
Hunder som er avlsgodkjent i andre anerkjente klubber, kan godkjennes til bruk i avl i Norge av styret
i NADK.
§ 4 Avlssperre
Viser det seg at hunder som ble bedømt som avlsdyktig senere får feil (for eksempel epilepsi) som
utelukker avl, underkjennes avlsgodkjenningen. Hvis det oppdages arvelige sykdommer i et kull kan
hele kullet bli sperret for videre avl. Klubbens styre avgjør om foreldrene til kullet kan brukes til
videre avl.
§ 5 Avlsbetingelser
Tispen skal være minst 3 år og ferdig utviklet på paringstidspunktet. Hannhunder skal ikke brukes i
avl etter at 10. leveår er omme. For øvrig vises det til NKKs etiske retningslinjer.
§ 6 Avlsstrategi (RAS)
Styret utarbeider en langsiktig avlsstrategi (RAS), og oppdaterer denne årlig. RAS skal vedtas på
årsmøtet.
Senest 4 måneder før forventet parring melder eier av avlsgodkjent hund inn til styret planer for
parring, styret er om ønskelig behjelpelig med å finne mulige kombinasjoner.
§ 7 Bedekningsregler
For bedekningen gjelder følgende grunnleggende regler:
Eieren av tispen gir beskjed til hannhundens eier når løpetid starter, og anslår tidspunkt for parring.
Avlshundene må være frisk og ikke være aggressiv. Det legges fram bevis for avlshundenes
avstamning. Før bedekningen avtales godtgjørelsen mellom partene. Det anbefales å ta sprangavgift og
betalt for hver levende valp etter 8 uker. Se klubbens anbefaling for avgift.
Mottakelsen av og oppholdet til avlshundene er på eiers ansvar. Denne er også ansvarlig for enhver
skade hunden måtte ha stelt i stand under oppholdet. Etter fullendt bedekning skal hannhundens eier
notere sin hunds avstamming på bedekningsskjemaet og undertegne dette (registreringsskjema fra
NKK).
Dette skjemaet skal legges ved som vedlegg ved web-registrering eller sendes som post ved manuell
registrering.
§ 8 Innmelding og merking av kull
Når kullet er født skal oppdretteren informere styret om fødselsdato, valpenes kjønn og antall.
Når alle valpene er solgt, informerer oppdretteren styret om valpekjøpere.
§ 9 Salg og levering av Dachsbracker
Dachsbracker skal i regelen bare selges/leveres til medlemmer av klubben. Det forventes at oppdretter
respekterer klubbens valpeliste så langt det er mulig. Oppdretter må også påse at valpene
selges/leveres til jegere som akter å bruke hunden i jaktsammenheng. Oppdretterens ønsker skal tas
hensyn til. Valpene skal leveres ferdig ID merket, registrert i NKK og godkjent veterinærattest.

Oppdretter skal skrivekontrakt, for eksempelNKKs kjøp og salgskontrakt. Oppdretter bør oppfordre
valpekjøpere til at hunden HD røntges innen 3. leveår og gjennomføre Formbewertung, spor- og
jaktprøver.
§ 10 Forseelser
Eier av avlsgodkjent hund og godkjent oppdretter i Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb plikter å være
lojal mot klubben og klubbens lover og regler.
Ved forseelser mot klubbens lover og regler kan klubbens styre frata vedkommende status som
godkjent oppdretter og/eller godkjent eier av avlshund i NADK. I spesielle tilfeller kan eieren miste
sitt medlemskap i klubben.
§ 11 Gebyrer
Oppdretter plikter uoppfordret å innbetale avlsgebyr pr. valp etter klubbens gjeldende takst. Gebyret
betales senest innen 15 dager etter levering.

