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Avlskåringsreglement 
for 

Rottweilerklubben Danmark 
Gældende fra 15.05.2016  

 
Mentaltest & Eksteriørbeskrivelse 

 
 
Arrangør er: Rottweilerklubbens Avlsråd 

 
Ansvarlig er: Rottweilerklubbens Avlsråd 

Arrangementet er: Kompetencegivende 

Fremstilles kan: Rottweilere, som er stambogsført i DKK. 
 
Alderskrav hanner:         Minimum 24 måneder – max indtil den dag, hunden 

fylder 5 år. 
 
Alderskrav tæver: Minimum 22 måneder – max indtil den dag, hunden 

fylder 5 år. 
 
 
Drægtige tæver kan stilles. Drægtige tæver kan ikke stilles de sidste 30 dage før 
fødslen beregnet fra 63 dage efter første parring. Drægtige tæver skal have bestået 
en mentalbeskrivelse eller en af DKK godkendt lignende prøve. Løbske tæver stilles 
til sidst på dagen. 

 
 
Eventuelle klager over eksteriørbeskrivelsen indgives til Avlsrådsrepræsentanten, og 
behandles efter Dansk Kennel Klubs ”Reglement for udstillinger og skuer”. 

 
Eventuelle klager over mentalbeskrivelsen indgives på dagen til mentalbeskriverne og/eller 
snarest muligt til formanden for Rottweilerklubbens MT-udvalg. 

 
 
Tilmelding til Avlskåring foregår i henhold til gældende retningslinjer udarbejdet i samråd 
med de administrative parter. 



AVLSKÅRINGSREGLEMENT 2016 

Side 2 af 5 

 

 

 
 
 

Avlskåring 
 
Ordningen er baseret på et pointsystem, i hvilket de bedste hunde får færrest point. Tre 
forskellige instanser – Mentaltestdommere, Eksteriørdommer og Avlsrådet – angiver hver 
for sig deres point fra 1 – 3. De tildelte point lægges sammen og slutsummen er hundens 
resultat. I overensstemmelse med opnåede point placeres hundene i en af følgende 
kategorier: 

 
AK (avlskåret) + pointsum: hunde, hvis pointsum er 3 – 6 
IKKE AK: hunde, hvis pointsum er 7 – 9 
Eller hvis hunden hos en eller flere instanser har fået 0, er 

blevet diskvalificeret eller ej godkendt. 
 
 

Eksteriørbeskrivelse 
 

• Eksteriørdommeren afgiver sin pointtildeling efter givne retningslinier iht. FCI’s 
racestandard. Hundens bevægelser beskrives under en 5 km cykeltur, hvor hunden 
skal trave. Tidsramme: max. 25 minutter. Denne skal afvikles på fremstillingsdagen. 

• Eksteriørdommeren afgør, om der skal cykles i 2 eller 3 hold. 
• Ved udsigt til varme dage (over 23°C i skyggen) afvikles cyklingen for alle hunde  

om morgenen. 
• Før og efter cykelturen foretages eftersyn af poter, hvorefter måling af hunden  

højde samt eksteriørbeskrivelse finder sted. 
• En hund, som vægrer sig ved at blive målt af dommeren, kan ikke tildeles point. 
• Hundens identitet kontrolleres altid vha. tatoveringsnummer/chip. 

 
 

Mentaltest 
 
Inden arrangementets start byder en repræsentant for AR velkommen og derefter giver et 
medlem af beskriverteamet en generel instruktion om testforløbet og gennemgår kodeks 
for god hundefører- og publikumsadfærd på testbanen. 

 
Hundens reaktion på det enkelte testmoment beskrives på Rottweilerklubbens MT-skema. 

 
Reaktioner, som ligger langt fra idealprofilen, medfører 1, 2 eller 3 mærker – se 
markeringerne på skemaet. 

 
Ved testens afslutning optælles antallet af mærker og hundens point på testbanen 
bedømmes således: 

 
0 – 12 mærker: 1 point 
13 – 21 mærker: 2 point 
22 – 32 mærker: 3 point 
over 32 mærker: 0 point – hunden kan ikke avlskåres. 
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Beskrives hunden i kolonne 4 eller 5 i momentet ”pludselig lyd – skud”, kan hunden ikke 
avlskåres. 

 
Bider hunden en person under testen, afbrydes testen og hunden kan ikke avlskåres. 

 
En hund, som i et af momenterne ”kampadfærd”, trueadfærd” eller ”revirforsvar” bider i 
figurantens beklædning / slædefiguren, kan ikke opnå 1 point på testbanen uanset antallet 
af mærker. 

 
En hund, som i to eller flere af momenterne ”kampadfærd”, trueadfærd” eller ”revirforsvar” 
bider i figurantens beklædning / slædefiguren, kan ikke opnå 1 eller 2 point på testbanen 
uanset antallet af mærker. 

 
Avlsrådet 

 
Avlsrådet tildeler point i overensstemmelse med fastsatte minimumskrav. Når 
slægtskabsforhold taler derfor, kan pointtildelingen ændres med et point inden for de 
afstukne rammer. 

 
1 point: 

• HD-status A. 
• Mindst 1 forældre er Avlskåret (AK) i Rottweilerklubben. For udenlandske hunde, 

som er kåret i deres hjemland gælder for tyske hunde EZA eller GK, for svenske 
hunde Korad, og endelig for norske hunde Norsk Funksjonsanalyse.  For 
danskejede hunde er det kun RKD’s avlskåring der gælder. Har hunden anden 
avlskåring, kan dispensation søges. 

• FCI-anerkendt bestået brugsprøve (IPO-V, IPO1, PO2, IPO3, BHP1, BHP2, BHP3, 
PH-kåring, FH-2 kåring, HJV, CF-redningshunde-prøve). 

• UHP, 15 ell. 20 km. 
• HD-status B med 2 avlskårede forældre samt bestået en af ovennævnte prøver og 

UHP. 
 
2 point: 

• HD-status A. 
• HD-status B. 
• Mindste 1 forældre er avlskåret (AK) i Rottweilerklubben. For udenlandske hunde, 

som er kåret i deres hjemland gælder for tyske hunde EZA eller GK, for svenske 
hunde Korad, og endelig for norske hunde Norsk Funksjonsanalyse.  For 
danskejede hunde er det kun RKD’s avlskåring der gælder. Har hunden anden 
avlskåring, kan dispensation søges. 

• Udenlandske hunde, hvor begge forældredyr har en godkendt ZTP, 
(avlsegnethedsprøve) fra Racens hjemland – Tyskland. 

• Ingen brugsprøve og/eller UHP. 
 
3 point: 

• HD-status C. 
• Ingen af forældrene er avlskårede. 
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Hunde, som udelukkes fra mulighed for avlskåring, er: 
• Hunde, som er opereret for entropion / ektropion. 
• Hunde, som lider af kryptorchisme. 
• Hunde, som er uacceptable i avlen pga. arvelige forhold. Avlsrådet kan afkåre en 

allerede avlskåret hund, såfremt Avlsrådet får viden om arvelige forhold, som gør 
anvendelse i avl uacceptabel. 

• Hunde, som iflg. FCI’s racestandard har diskvalificerende fejl. 
 
Avlsrådet kan endvidere indstille til Hovedbestyrelsen, at en allerede avlskåret hund 
afkåres, såfremt hundens adfærd udarter sig således, at den miskrediterer racens 
omdømme. 

 
 

MT-udvalget 
 

• Nye arealer godkendes af MT-testleder i god tid inden arrangementet. 
• MT-testleder sørger for, at mentaltestbanen er intakt og til stede, samt opstiller og 

afprøver banen forud for det annoncerede starttidspunkt. 
• MT-udvalget bemander arrangementet efter gældende regler. 

 
 

Avlsrådet 
 
 
Avlsrådet sørger for, at følgende er til stede ved arrangementet: 

• Målepind 
• Stopur 
• Diverse arbejdspapirer/skemaer og eksteriørformular, som anvendes af dommerne. 

 
Avlsrådsmedlemmet er ansvarlig for følgende: 

• Avlsrådet udmåler rute på 5 km til afvikling af cykelprøven. 
• Ledsagebil med fører stilles til rådighed for eksteriørdommeren. 
• Undersøge nødvendigheden af cykelfigurant – deltagere i AK må ikke cykle alene. 
• På dagen sørges for den nødvendige skiltning for deltagerne. 
• Ved deltagernes ankomst kontrolleres stambøger, vaccinationsattest samt bevis for 

udvidet ansvarsforsikring. 
• Tro- og love erklæringer modtages. 
• At HD-status, brugsprøver, og UHP er korrekt noteret i avlsrådspapirerne. 
• At samtlige deltagere har betalt deltagergebyr for arrangementet. 
• At en eventuel dyrlægeerklæring er korrekt. 
• At der foreligger underskrift fra eksteriørdommer, mentaltestdommer og 

avlsrådsrepræsentant på indberetningen til DKK. 
 
I almindelighed kan genfremstilling tidligst finde sted 4 måneder efter den første 
fremstilling. Genfremstilling kan kun ske 1 gang og kun såfremt hunden ikke ved tidligere 
fremstilling har opnået Avlskåring. 
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Ved dagens slutning meddeles resultater og opnåede point til hundeførerne. Opnåede 
resultater noteres i resultathæfte. MT-skemaer kan udleves til deltagerne. 

 
Avlsrådets kommentarer udarbejdes snarest efter arrangementet og resultater 
indberettes til DKK 8 uger efter arrangementet. Kopi af indberetningen fremsendes 
til Hovedbestyrelsen samt til Avlsrådets arkivansvarlige. 

 
 

Forplejning 
 
Avlsrådet eller den ansvarlige lokalforening påtager sig forplejning af officials ved 
arrangementet. Ved avlskåring drejer det sig om 7 personer (2 mentaltestdommere, 1 
testleder, 2 figuranter, 1 eksteriørdommer samt 1 avslrådsrepræsentant/sekretær for 
eksteriørdommer). 

 
Avlsrådsrepræsentanten fremsender efter afholdelse af arrangementet bilag i forbindelse 
med forplejning til Rottweilerklubbens kasserer sammen med kørselsafregninger for alle 
medhjælpere. 

 
 
Godkendt af Hovedbestyrelsen d. 15.05.2016. 
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