Dansk Breton Klubs generalforsamling den 5. april 2019
Bestyrelsen har modtaget nedenstående forslag til behandling under Forslag og Valg til bestyrelse.
Punkt 5. Forslag
Forslag 1
Morten Larsen foreslår:
Forslag til ”Retningslinier for avl med Breton's i DBK's regi” 1:
For at kunne opnå en godkendt parring i DBK’s regi skal nedenstående betingelser være opfyldt.
Kategori 1
Begge forældredyr skal opfylde følgende krav:
Have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en anerkendt markprøve.
Have bestået DJU's apporteringsprøve.
Have opnået mindst Very Good i åben- eller brugsklasse på anerkendt udstilling.
Have en HD-status på A eller B.
Kategori 2
Det ene forældredyr skal opfylde kravene fra Kategori 1.
Det andet forældredyr skal opfylde følgende krav:
Være præmieret på en anerkendt markprøve
Have bestået DJUs apporteringsprøve
Have opnået mindst Good på anerkendt udstilling
Have en HD-status på A eller B
Kategori 3
Begge forældredyr skal opfylde følgende krav:
Være præmieret på en anerkendt markprøve
Have bestået DJUs apporteringsprøve
Have opnået mindst Good på anerkendt udstilling
Have en HD-status på A eller B, dog kan det ene forældredyr have HD-status C, såfremt det samlede indeks
for forældredyrene overstiger 200 på godkendelsestidspunktet.
Parring med/mellem udenlandske hunde
Hundene skal opfylde tilsvarende krav som i Danmark, men der dispenseres fra DJU's apporteringsprøve.
Øvrige parringer
Hvis en tæveejer kontakter avlsrådet om vejledning og forslag til en hanhund, og denne tæve ikke opfylder
kravene til kategorierne 1, 2 eller 3, kan avlsrådet alligevel godt anbefale en eller flere hanhunde.
Hvalpene kan ikke optages på den af avlsrådet udarbejdede parrings- og hvalpeliste for kategori 1-, 2- og 3parringer.
Avlsrådet må henvise købere direkte til disse hvalpe.
Hvalpene kan optages på klubbens "Hvalpeliste i øvrigt", hvis forældredyrenes data opfylder de krav, der
stilles der.
Avlsrådets vejledning kan også være at fraråde tæveejeren at få parret sin tæve.
Motivering
Morten vil senest på generalforsamlingen motivere sit forslag.
Bestyrelsens indstilling
Bestyrelsen overvejer at stille et ændringsforslag eller indstille forslaget til forkastelse.

Forslag 2
Morten Larsen foreslår nedenstående i relation til hanhundelisten samt brug af tæver i avlen i DBK:
Matadoravl
Et forældredyr, der har overskredet DKK´s grænse for matadoravl, kan ikke opnå en godkendt parring.
Hvis forældredyret på et tidspunkt igen kommer under grænsen for matadoravl, kan det naturligvis opnå
godkendte parringer igen.
Avlsrådet må ikke anbefale hunde, der ligger over grænsen for matadoravl.
Motivering
Morten vil senest på generalforsamlingen motivere sit forslag.
Bestyrelsens indstilling
Bestyrelsen indstiller forslaget til forkastelse. Bestyrelsen har besluttet, at avlshunde, der i forhold til
matadoravl modtager en advarsel fra DKK, ikke kan figurere på Hanhundelisten eller få en parring godkendt
af DBK i henhold til gældende retningslinjer.

