Ændring i anbefaling for avl
I februar 2015 kom der igen nye anbefalinger for avl på Dansk/svensk Gårdhund, ændringer som
klubben havde arbejdet på i længere tid.
Ændringerne omhandler udelukkende eksteriørkravene for at få teksten ”Denne hund er avlet efter
Dansk/Svensk Gårdhunde Klub og DKK’s avlsanbefalinger” på hvalpenes stambøger. De for
opdrættere velkendte etiske anbefalinger fra DSGK og DKK gælder naturligvis fortsat. Vi skal
fortsat avle fysisk og psykisk sunde hunde, og det skal ske på en ansvarlig måde.
Hvorfor var ændringer nødvendige?
I forbindelse med de generelle lempelser for avl som DKK indførte i 2012, hvorefter hunde, der
selv havde stambog, kunne få stambogsførte hvalpe uden de skulle være udstillet, og hvor der
samtidig blev indført en stambog til de hunde, der var opdrættet efter DKK og den respektive
specialklubs anbefalinger, opstod der en uhensigtsmæssighed for Dansk/svensk Gårdhund.
Det daværende krav om, at hunden skulle være godkendt (nu anbefalet til avl) ved et af DSGK
avlsarrangementer, betød desværre, at alt for få af fødte kuld levede op til anbefalingerne. Bl.a.
fordi hvalpe efter selv de smukkeste gamle champion hanner og tilsvarende udenlandske hanner,
ikke kunne få teksten om at de var opdrættet efter anbefalingerne. Sat på spidsen betød det, at
Dansk/svensk Gårdhundeklub ikke anbefalede brug af disse hunde i avlen. Et forhold som vi ikke
kunne leve med. For selvfølgelig anbefaler vi brug af disse.
Samtidig er der nogle hunde, der af den ene eller anden grund ikke bliver stillet til klubbens
arrangementer. Selvfølgelig ser vi helst, at alle bliver stillet, men vi mener, at det trods alt er bedre,
at de bliver stillet nogle gange på udstillinger, end at de aldrig bliver vist frem. Så har klubben en
mulighed for at have set hundene og leve op til en af vores hovedopgaver, at følge udviklingen i
racen.
Endelig gav kravene den kedelig bivirkning, at hvis opdrætterne levede op til klubbens
anbefalinger, som det jo er meningen, så ville genpuljen blive indsnævret alt for meget. Noget vi
bestemt ikke ønsker, og som flere af de etiske anbefalinger netop søger at undgå.
Anbefalingerne er nu
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk/Svensk Gårdhunde Klub og DKK’s
avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt:
Begge forældredyr skal inden parring opfylde et af følgende krav:
1. Være godkendt efter reglerne fra før 1. januar 2007. Gælder såvel danske som udenlandske
hunde. (Præmieringskrav med mindst very good på en FCI-anerkendt udstilling).
2. Være avlsgodkendt på et at klubbens dertil afholdt arrangement efter 1. januar 2007.
3. Have fået tildelt Excellent på en FCI anerkendt udstilling.

Kommentarer til anbefalingerne
Der er altså 3 muligheder. Der er tale om enten 1, 2 eller 3 og det er ikke sådan at et ”ikke anbefalet
til avl” ved et avls arrangement lukker for de andre muligheder. Så man kan rolig stille sin hund til
et sådan arrangement.
”Excellent” på en udstilling og ”anbefalet til avl” bliver i denne sammenhæng sidestillet. Det
betyder ikke, at det er det samme. Dommerne på de specielle arrangementer har meget længere tid
end dommerne på udstillingerne og har derfor mulighed for at vurdere fejl og fortrin, og disses
betydning for avl. Rigtig mange hunde, der på en udstilling ”kun” vil opnå very good, vil på
specialarrangementerne kunne opnå ”anbefalet til avl”, men selvfølgelig vil der være undtagelser.
Bestyrelsen vurderer, at med de nye muligheder er der mulighed for alle gårdhunde af en passende
kvalitet for at deres hvalpe kan få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk/Svensk Gårdhunde
Klub og DKK’s avlsanbefalinger”.
Du kan fortsat få stambog på hvalpene, selvom din hund hverken kan opnå et ”excellent” eller
”anbefalet til avl”, men der bør være meget vægtige grunde til at avle på hunden. Derfor har vi nu
valgt at gøre det tydelig på hvalpelisten om hvalpene er opdrættet efter anbefalingerne. Fremadrettet
forventer vi, at næsten alle kuld bliver opdrættet efter anbefalingerne, og at hvalpekøbere derfor vil
undre sig, når et kuld ikke er og derfor forhøre sig om grunden til at avle på hunden, når den ikke
har opnået et ”excellent” eller ”anbefalet til avl”.
På bestyrelsens vegne.
Annette Larsen

