Guidelines til opdrættere af bretons
Under henvisning til aftale fremsendes hermed diverse blanketter til udfyldning i forbindelse med den
planlagte parring og hvalpefødsel.
HD
Både hanhund og tæve skal inden en parring være HD fotograferet og have status A-B-C for at hvalpe efter
parringen kan stambogsføres.

Godkendt parring
Hvis parringen skal godkendes, skal Avlsrådet tages med på råd INDEN parringen fortages.
Parring.
Lige så snart parringen har fundet sted gives besked til Avlsrådet.
Parringen vil herefter blive optaget på Dansk Breton Klubs parrings- og hvalpeliste.
Når hvalpene er født.
Når hvalpene er født gives besked til Avlsrådet, så opdaterede oplysningerne kan påføres Dansk Breton Klubs
Parrings- og hvalpeliste.
Kupering af hvalpe
Husk at få dine stambogsførte hvalpe kuperet af din dyrlæge inden for de første 4 døgn.
En bretons hale må max være 10 cm lang, men kuperes normalt helt kort.
DKK´s Parringserklæring
Det er ikke nok at give os besked om fødslen. Du skal tage kontakt til Dansk Kennel Klub, hvor du skal
rekvirere en PARRINGSATTEST. Denne skal udfyldes lige efter fødslen (senest 2 uger efter fødslen), og
skrives under af hanhunde ejeren, hvorefter den skal sendes tilbage til Dansk Kennel Klub. Hvis dette ikke
gøres, koster det ekstra at få hvalpene stambogsført.
Hvalpene er solgt!
Hvalpene slettes automatisk fra avlsrådets liste når de er 4 mdr. Hvis alle dine hvalpe er solgt tidligere, beder
vi dig kontakte Avlsrådet for at få fjernet hvalpene fra hvalpelisten. Hvis du bare meddeler hvalpekøberne,
der er henvist fra avlsrådets side, at du ikke har flere, kan dette bevirke, at køberene opgiver at få en Breton,
og vælger en anden race. Hvis dine hvalpe ikke er solgt, skal du give besked til Avlsrådet, så forlænges
perioden.
Indmeldelsesblanket.
Dansk Breton Klub har den særordning, at opdrætterne kan indmelde hvalpekøbere mod betaling af kr. 100
pr. stk., hvis det sker, inden hvalpene er fyldt 6 måneder. Indmeldelsesblanketten sendes bilagt beløbet til
klubbens kasserer. Vi håber, at alle opdrættere vil kvittere for hjælpen ved parring og salg af hvalpe m.v.,
samt støtte klubbens arbejde ved at lade dette indmeldelsesgebyr være indeholdt i hvalpens pris.
Annoncering.
Der bør bemærkes, at opdrætterne ved avl i kategorierne 1, 2 og 3, må avertere/annoncerer med, at parringen
er “godkendt parring af DBK avlsråd”. Ved alt anden avl i øvrigt, må der ikke averteres/annonceres med
denne vejledende “godkendelse”. Overtrædelser af dette forbud vil af bestyrelsen, blive behandlet som en
disciplinærsag. Det kan i øvrigt oplyses, at Dansk Breton Klub annoncerer i “Jæger” med hvalpeanvisning.
Denne hvalpeanvisning foretages af avlsrådets medlemmer og bestyrelsen til alle opdrætter, der er optaget på
klubbens parrings- og hvalpeliste.
Afslutning.
Fra klubbens side henstilles det, uden at være et krav, at jægere får en fortrinsstilling som hvalpekøbere.
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