
Avlsrestriktioner og avlsanbefalinger for Rottweiler fra 1. juli 2017 

 

Avlsrestriktioner: 

HD og AD-krav for både danskejede og udenlandsk ejede hunde 

 

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status 

registreret i DKK. 

En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at 

hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri 

(grad A eller B) 

 

AD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status 

registreret i DKK. 

En hund med AD grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens 

samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 0) 

  

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal 

plads. 

 

Mentalbeskrivelseskrav for danskejede hunde eller på dispositionserklæring til avl i Danmark: 

Afkom kan kun stambogsføres såfremt begge forældre før parring har bestået en dansk 

mentalbeskrivelse – hundens alder fra 10 til 36 måneder - eller Rottweilerklubbens AK. 

De mentalbeskrevne hunde må ikke have kryds i 4 eller 5 under skarp lyd, der isoleret betragtes som 

uacceptabel og medfører avlsforbud. 

eller 

ZTP, MAG, BST bestået før 1.7.2017 

 

Mentalbeskrivelseskrav for udenlandsk ejede hunde 

Hunden skal før parring have bestået en af følgende mentalbeskrivelser som erstatning for kravet til 

danskejede hunde: 

ZTP (tysk avlsegnethedsprøve) Kan aflægges i alle FCI lande. 

GK (tysk avlskåring midlertidigt) 

EZA (tysk avlskåring livstid 

MH (svensk, norsk og finsk mentalbeskrivning hund) 

Korad (svensk avlskåring) 

FA (norsk funktionsanalys) 

BST (Belgien) 

MAG (Holland) 

 

Der henvises herudover til DKK´s stambogsføringsregler. 



  

Avlsanbefalinger: 

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Rottweilerklubbens og DKK’s avlsanbefalinger” på 

stambogen skal følgende være opfyldt: 

 

HD og AD-krav for både danskejede og udenlandsk ejede hunde 

HD-krav: 

Begge forældre skal før parring have en officiel HD-status A eller B. 

 

AD-krav: 

Begge forældre skal før parring have en officiel AD-status 0 eller 1 

  

Danskejede hunde eller hunde på dispositionserklæring til avl i Danmark 

 

Eksteriørbedømmelse: 

Hunden skal før parring have bestået Rottweilerklubbens avlskåring (AK) 

eller 

GK (tysk avlskåring - midlertidigt) 

EZA (tysk avlskåring livstid) 

Korad (svensk avlskåring) 

FA (norsk funktionsanalys) 

 

Udenlandsk ejede hunde 

 

Eksteriørbedømmelse: 

Hunden skal før parring have opnået mindst VG på en FCI-anerkendt udstilling. 

 

Mentalitet: Hunden skal have bestået en af følgende mentalbeskrivelser som erstatning for kravet til 

danske hunde. 

GK (tysk avlskåring - midlertidigt) 

EZA (tysk avlskåring livstid) 

Korad (svensk avlskåring) 

FA (norsk funktionsanalys) 

  

Ovennævnte er indført den 1. juli 2017 og gælder for alle hunde i racen. 


