
Hvalpeanvisningsregler for DKK stambogsførte Leonberger hvalpe. 

 

Hvalpeanvisning og annoncering i DLK for kommende kuld/hvalpe tilbydes kun medlemmer med 

bopæl i Danmark. 

 

1. Både han og tæve skal være fyldt 2 år inden parring. 

2. Begge forældredyr skal før parring have en HD status A eller B registreret i DKK. 

3. Begge forældredyr skal før parring have en AD status 0, 1 eller 2 registreret i DKK. 

4. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst 

”Very Good” i åben klasse minimum 24 måneder gammel.  

5. Begge forældredyr skal have korrekt bid og fuldt tandsæt i henhold til standarden. Dette 

dokumenteres ved brug af DLKs tandkort eller et anerkendt udenlandsk tandkort. 

6. Fra tæven har født et kuld hvalpe skal der gå mindst 10 måneder fra fødselstidspunktet at regne, 

inden hun parres igen. 

7. Ved parring med en udenlandsk hanhund skal denne følge DLKs regler for hvalpeanvisning. 

Hanhunden skal også være godkendt til avl i henhold til hjemlandets avlsrestriktioner for racen. 

8. Det påhviler opdrætter selv at indsende dokumentation for opfyldelse af DLKs 

hvalpeanvisningsregler til bestyrelsen. Dette skal ske inden DLK henviser til kuldet. 

9. Hvis opdrætter har spørgsmål til DLKs hvalpeanvisningsregler kan der rettes henvendelse til 

bestyrelsen. Der kan ligeledes ansøges om forhåndsgodkendelse til en påtænkt parring, og en 

eventuel godkendelse gives med maximalt 3 måneders varighed med mulighed for forlængelse. 

10. Der kan gives dispensation til hvalpeanvisningsreglerne ved indsendelse af velbegrundet ansøgning 

til bestyrelsen inden en påtænkt parring. 

11. Alle hunde som optages på listen over hanner/tæver, som er godkendt til hvalpeanvisning i henhold 

til DLK's regler, skal være testet for LPN1, LPN2 og LEMP. Hundene skal have følgende status: 

LPN1 status N/N eller D/N, LPN2 status N/N, LEMP status N/N eller D/N. 

12. Det accepteres, at den enkelte Leonberger er fri for LPN1, LPN2 og LEMP, såfremt begge 

forældredyr har status N/N for henholdsvis LNP1, LPN2 og LEMP, og der indsendes dokumentation 

herfor. 

13. Parringer skal til enhver tid følge anbefalingerne fra den Internationale Leonberger Union (Institut 

für Genetik, Universität Bern). Dette gælder også for kuld med udenlandske forældredyr/partnere. 

Andet: 

De nye hvalpeanvisningsregler gælder fra og med den 1. august 2018, og dokumentation for LPN1, 

LPN2 og LEMP status skal indsendes senest den 1. august 2018, hvis hunden skal forblive på listen over 

Leonbergere godkendt til hvalpeanvisning. 

 



Parringer/hvalpe kan annonceres gratis på DLKs hjemmeside, i DLKs klubblad (pt. ”Leonberger Nyt”) og i 

udstillingskataloget for DLKs specialklubudstillinger, når parringen er godkendt til hvalpeanvisning. 

Forældredyrs navn, titler, sundhedsoplysninger og forventet fødselstidspunkt/leveringstidspunkt nævnes.  

På hjemmesiden bringes ingen billeder, men der linkes til opdrætters eventuelle hjemmeside og opdrætters 

kontaktoplysninger vises. 

I DLKs klubblad kan der bringes 2 billeder. Enten et af begge forældredyr eller et af forældredyrene og et af 

hvalpene. Link til opdrætters eventuelle hjemmeside og opdrætters kontaktoplysninger vises. Opdrætter skal 

selv indsende materialer til ”Leonberger Nyt”. Opdrætter er selv ansvarlig for, at billedkvaliteten er i orden. 

I kataloget for DLKs specialklubudstillinger kan bringes samme informationer som på hjemmesiden. 

Opdrætter skal selv sende materiale til ansvarlig for specialklubudstillingen. 

Opdrætter er automatisk tilmeldt hvalpeanvisningen indtil hvalpene er 8 uger. Ønsker opdrætter fortsat at 

være tilmeldt hvalpeanvisningen, kræver det henvendelse til den koordinerende hvalpeanviser inden denne 

periode udløber. Dermed vil opdrætteren være tilmeldt hvalpeanvisningen yderligere 2 måneder frem.  

Det er vigtigt, at opdrætter afmelder hos den koordinerende hvalpeanviser, når hvalpene er solgt! 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 7. april 2018 og gældende fra den 1.august 2018. 


