Valphänvisningsregler
För att som uppfödare kunna annonsera ut planerade och födda valpkullar
på klubbens hemsida gäller följande regler:
•

Uppfödaren ska vara medlem i Svenska Barbetklubben (SBBK) och SKK.

•

Uppfödaren ska följa SKKs grundregler och SBBKs avelsrekommendationer:
- Båda föräldradjuren ska vara höftledsröntgade med HD A eller HD B
- Båda föräldradjuren ska vara armbågsledsröntade med AD 0 1)
- Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta utan anmärkning och senaste undersökningen
ska ej vara äldre än 12 månader 2)
1) ED-röntgen är ej obligatorisk för utländska hundar, men om känd ED-status finns så ska den
överensstämma med SBBKs rekommendation.
2) Ögonlysning är ej obligatorisk för utländska hundar, men om känd ögonstatus finns så ska
den överensstämma med SBBKs rekommendation. Lindrig distichiasis kan godkännas om det
andra föräldradjuret är utan diagnos, varför även utländsk hane bör ögonlysas i detta fall.

•

Inavelskoefficienten ska ej överstiga SKKs generella övre gräns om 6,25 % beräknad över 5
generationer i pawpeds hunddatabas (önskvärt medelårsvärde ligger dock på 3 %).

•

Båda föräldradjuren ska ha uppnått minst 24 månaders ålder vid avelsdebut, men hänsyn ska tas
till hunden fysiska och mentala mognad - varför en senare debut kan vara mer lämplig.

•

På grund av rasens numerärt lilla population bör varken tik eller hanhund ha fler än totalt 3
valpkullar, eller maximalt 20 avkommor efter 2 kullar, under sin livstid.

•

Insemination ska ej utföras vid avelsdebut, vilket gäller såväl tik som hane.

•

Uppfödaren anmäler de nya valparnas ägare som medlemmar i SBBK till ett reducerat pris om
100 kr/valp (2016). Att SBBK får kontakt med nya barbetägare är viktigt för att de nya
barbetägarna ska få kunna ta del av för rasen viktig information.

•

Anmälan till valphänvisning på klubbens hemsida görs genom att avsedd blankett fylls i.

•

Utförligare text om vad man som uppfödare av barbet bör vara medveten om står att läsa i de
Rasspecifika Avelsstrategierna (RAS) för barbet.

•

I det fall parningskombinationen/avelsdjur inte uppfyller rekommendationerna kan hänvisning
ändå ske, men då skrivs avvikelsen ut.

