Avlsrestriktioner og anbefalinger for
Sussex Spaniel
Indenfor vore spanielracer skal avlsdyrene opfylde specifikke betingelser
for at blive godkendt til avl. Disse betingelser kaldes avlsrestriktioner, og
er en forudsætning for at afkommet kan blive stambogsført i Dansk
Kennel Klub (DKK).
Både hannen og tæven skal opfylde avlsrestriktionerne på
parringstidspunktet. Dette gælder også hvis den ene af avlspartnerne er
fra udlandet.
Udover avlsrestriktionerne er der i Spaniel Klubben (SPK) vedtaget nogle
avlsanbefalinger for samtlige spanielracer. Disse avslanbefalinger er
frivillige, men Spaniel Klubben anbefalelser at disse følges.

DKK opererer med to typer stambøger kaldet "Basis" og "Basis Plus".
Forældredyrenes opfyldelse af hhv. avlsrestriktioner og/eller
avlsanbefalinger er afgørende for hvilken type stambog afkommet får.

Basis stambøger gives til afkom hvor begge forældre opfylder racens
avlsrestriktioner (DKK). Det kan f.eks. være krav om kendt status for HD
(hofteledsdysplasi) eller undersøgelse for arvelige øjensygdomme.
Basis Plus stambøger gives til afkom efter forældre der, udover
avlsrestriktionerne (DKK), også opfylder racens avlsanbefalinger (SPK).
Avlsanbefalinger kan f.eks. omfatte yderligere sundhedskrav så som kendt
status på Albuer. Det kan desuden være krav om en bestemt
udstillingspræmiering på en FCI/DKK anerkendt udstilling.

SUSSEX SPANIEL
Racenummer DKK: 1270

Gruppe

: 08

Racens hjemland

:

Specialklub

: Spaniel Klubben

Tidligste alder ved fotografering
HD foto

: 12 måneder

AD foto

: 12 måneder

OCD foto

: 12 måneder

Racen har følgende avlsrestriktioner:

Avlsrestriktioner:
(Disse restriktioner skal være opfyldt for begge forældredyr uanset hvilken type stambog
man ønsker. Er kravene ikke opfyldt, kan hvalpene ikke registreres og dermed ikke få en
DKK-stambog)
Kryptochisme:
Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har to normalt udviklede
testikler på normal plads. Dette kan dokumenteres enten i form af en dyrlægeattest eller
hvis hanhunden har en FCI-anerkendt præmiering

Der henvises herudover til DKK's stambogsføringsregler

Avlsanbefalinger:
For at få en "Basis plus stambog" med påtegningen ”Denne hund er avlet efter
Spanielklubbens og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt:
1. Begge forældre skal før første parring være øjenundersøgt af et medlem af Den Danske
Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge. Undersøgelsen
kan tidligst foretages når hunden er 12 måneder gammel.
Denne øjenlysning gælder indtil hunden fylder 5 år.
Forældredyr, der anvendes i avl efter de er fyldt 5 år, skal være øjenundersøgt igen inden
parring. Er hunden øjenundersøgt indenfor de sidste 12 måneder før 5 års dagen, er dette
dog tilstrækkeligt.
Det vil sige, at hunde der er fyldt 5 år ved opfyldelse af ovennævnte ikke (nødvendigvis)
skal øjenlyses igen i resten af dens levetid før parring.
Hunde med påvist PRA må ikke bruges i avl.
For de øvrige øjensygdomme gælder at forældredyrene ikke må være registreret med
samme øjensygdom i DKK.
2. Begge forældredyr skal før parring have HD status A, B eller C registreret i DKK.
3. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling
med mindst Very Good
Følger man ikke ovennævnte får man en "Basis stambog" uden påtegningen
”Denne hund er avlet efter Spanielklubbens og DKK’s avlsanbefalinger”
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Farver for racen
Leverfarvet

