
Ramme oplæg for Avlsgodkendelse i 

Rottweiler Klubben Danmark 

Dette oplæg er opfølgningen på nedestående note i seneste blad. 
 
Med udgangspunkt i vision og de oplæg som er kommet fra tidligere avlsråd 
er HB i gang med at gennemarbejde et nyt oplæg. I denne proces høres forskellige specialister 
og folk med erfaring. 

 
HVORNÅR og HVORDAN: 
 
I god tid inden generalforsamlingen offentliggøre det ny forslag til avlsarbejde og 
avlsgodkendelser. 
 
Hvis den nuværende HB efter generalforsamlingen har et flertal vil det foreslåede system blive 
indført men først fra 2017. 
 
Forslaget vil blive behandlet i det nye avlsudvalg hvor gode tiltag/forslag vil blive tilrettet. 



Godkendelse til stambogsføring i DKK 
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 Kræver i dag en godkendt DKK Mentalbeskrivelse 
  Som er udvidet for Rottweilere med et  antal stopklodser. 
  HB vil arbejde med DKK for at få RKD stopklodser afskaffet –  
  Mentalbeskrive forsat et krav.  

 
 HB vil med DKK arbejde for at en avlsgodkendelse i DKK kræver  en godkendt UHM.  

 Gerne med en udvidet beskrivelse af bevægelser. Som bærer betegnelsen  
 ”Godkendt til avl – delvist”. Se nedenfor… 

 
 HB vil med DKK arbejde for at en avlsgodkendelse på baggrund af en UHM er 

 gældende for 2 kuld.  
 
 

Indtil dette er forhandlet på plads gælder den nuværende den nuværende aftale med DKK !!! 

 HB vil dog inden for den gældende aftale forsøge aftalt med DKK at en hund som består en 

 RKD Avlskåring opnår en DKK avlsret. En avlsret som er permanent og har betegnelsen  
 ”KÅRET TIL AVL”. 



Regler for en fremtidig UHM 
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UHM afholdes som et samlet arrangement – som indeholder. 
 DKK mentalbeskrivelse 
 Eksteriørbeskrivelse  (RKD’s eksteriørbeskrivere kan anvendes) 
                                 Eksteriørbeskrivere skal opdateres hvert 2 år på et RKD dommer seminar. 

        HB vil arbejde for at der som en del af eksteriørbeskrivelsen udarbejdes en 
        speciel prøve som sætter fokus på bevægelser. (Der tænkes på en lidt  
         længerevarende løbeprøve) 
 
 Såfremt hunden godkendes på Mentalbeskrivelsen  kan der stambogsføres i DKK. 
 Såfremt hunden godkendes på MB  og på Eksteriørbeskrivelsen opnår Excellent, Very Good eller Good 
 tildeles den RKD titlen ”Godkendt til avl – delvist”  
 
 Godkendt til avl –delvist: Ret til at avle 2 kuld – HB vil forsøge at få dette godkendt hos DKK. 
 
HB vil med det nye avlsudvalg beslutte om mentalbeskrivelsen kan adskilles fra eksteriørbeskrivelse. Således at 
eksteriørbeskrivelsen kan afholdes som eksempelvis 2 årlige AVLS-skuer. 
 



Regler for en fremtidig avlskåring  
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AK afholdes som et samlet arrangement – som indeholder. 
 RK’s mentaltest (afholdes efter DKK’s regler – stopklodser afskaffes) 
 Eksteriørbeskrivelse  (RKD’s eksteriørdommere anvendes) 
 Cylkeltur – til speciel bedømmelse af bevægelser (Eksterørdommer) 
  
 For at opnå RKD titlen ”Kåret til Avl” skal:  
 Hunden godkendes på Mentaltesten (dvs. ikke diskvalificeres eller stoppes). Stopklodser afskaffet. 
 Hunden godkendes på MT og på Eksteriørbeskrivelsen opnår Excellent, Very Good eller Good. Disse titler 
  kræver at cykelturen gennemføres tilfredsstillende. (nuværende regler) 
 Hunden har en godkendt brugsprøve (evt. FP), godkendt HD og godkendt AD  
 
 HB vil  afsøge under hvilke former DKK vil acceptere at en  at en hund som består en RKD Avlskåring opnår en 
 DKK avlsret. 
 En avlsret som er permanent og har betegnelsen ”KÅRET TIL AVL”. Bør i DKK give ret til den gode stambog. 
  Sammen med dette afsøger HB under hvilke former DKK vil  acceptere Mentaltesten som givende stambogsret 
 på lige fod med Mentalbeskrivelsen. 
 
 
HB vil med det nye avlsudvalg beslutte om mentaltesten kan adskilles fra eksteriørbeskrivelse. Således at 
eksteriørbeskrivelsen kan afholdes som eksempelvis 2 årlige AVLS-skuer. 
 



DEN NYE UDVALGSSTRUKTUR -  Blot til errindringen. 
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Brugs Opdræt MB EKST 

Hvalp- 

AVLSRÅD 

HB 

Økonomi 

Kommunikation 

Love og regler 

Avl er HB arbejde 

En fra hvert udvalg (ikke kredse) – en formand fra best. 
A-arr 

Prøver M-Arr UDST. 

Ensartet arbejdsform 

Regelsæt beskrevne 
Kredse 

De blå er basis udvalgsarbejde 
De røde er de praktisk gennemførende 

UDD. 


