RESTRIKTIONER og ANBEFALINGER
.

De angivne parringer/kuld angives med henholdsvis BRONZEMÆRKE, SØLVMÆRKE eller
GULDMÆRKE på Parrings- og hvalpelisten, idet de repræsenterer differentierede avlsvilkår i
forhold til de angivne sundhedsundersøgelser:
1: Hensigten med mærkningen er at få samlet alle Boxer-Klubbens opdrættere og
medlemmers parringer og kuld på Parrings- og hvalpelisten.
2: At bibringe forbrugerne et samlet overblik over hvalpeudbuddet, samtidig med de opnår
indsigt i de opdrætsmæssige udfordringer og muligheder i sundhedsforebyggelse/fremme,
således de træffer deres valg om hvalpekøb på et oplyst grundlag.
3: En opdeling i differentierede mærker har også som sigte at motivere opdrætterne til at opnå
højest tænkelige mærke, samtidig med at parringer af særlig karakter medgives en vis
anbefaling pga mærkningens gennemskuelighed.

Avlsvilkår:
Der skelnes mellem avlsrestriktioner og avlsanbefalinger.
En avlsrestriktion angiver en forudsætning for stambogsføring i DKK.
En avlsanbefaling er et frivilligt tillæg til en restriktion. Det formodes, at der vil kunne opnås en
højere grad af sikkerhed for positivt sundhedsudfald hos afkom dersom forældredyrene har en
kendt sundhedsstatus på de anbefalede områder.
For at opnå en højere mærkeklasse er præmisserne i henholdsvis restriktion og anbefalinger
ved stigende mærke som minimum hinandens forudsætninger. (eks. Avlskåring/ZTP/Körung er
en præmis til SØLVMÆRKE, men også til GULDMÆRKE, selvom det ikke er anført under
BK´s anbefalinger).

BOXER
Racenummer DKK: 1440

Gruppe
Racens hjemland
Specialklub

: 02
: Tyskland
: Boxer-Klubben

Tidligste alder ved fotografering
HD foto
AD foto
OCD foto

: 12 måneder
: 12 måneder
: 12 måneder

Racen har følgende avlsrestriktioner
DKK:
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)
Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på
normal plads.

DKK:
Avlsanbefalinger:
1. Begge forældredyr skal før parring have en HD status A, B eller C registreret i DKK
2. Begge forældredyr skal før parring have en officiel status for aorta- og pulmonalstenose
(SAS og PS) registreret i DKK. For udenlandske undersøgelser, skal disse godkendes i
Boxerklubben og godkendelse fra klubben skal vedlægges sammen med anmodning om
stambogsføring
3. Begge forældredyr skal før parring have bestået en dansk avlskåring, eller alternativt en
tysk ZTP eller Körung. For udenlandsk ejede avlspartnere er det tilstrækkeligt at være
præmieret med mindst Very Good på en FCI/DKK anerkendt udstilling.
Ovennævnte er gældende fra 15. oktober 2012
Der henvises endvidere til DKKs stambogsføringsregler.

Farver for racen
Fejlfarvet
Rødgul
Rødgul M Hvidt
Tigret
Tigret M Hvidt

Boxer-Klubbens Avlsråds anbefalinger:
1. HD:
Ikke at bruge D og E i avl.En status C parres med enten A eller B
2. Hjertestatus:
Alle avlsdyr hjertescannes inden parring. Ikke at bruge status 3 og 4 i avl. En status 2
parres med status 0
3. Spondylose:
Alle avlsdyr har en kendt spondylosestatus fra BK München ( ved minimum 24 mdr ). For
udenlandske hunde anerkendes en status fra hjemlandet.
Ikke at bruge status 4 i avl. En status 2 og 3 parres med status 0.

