
Hvorfor købe en hvalp avlet efter Dansk Leonberger Klub’s hvalpeanvisningsregler?   Der er forskel på stambøger! 

DKK opererer med to typer stambøger: Basis og Basis Plus.  

Hvad er forskellen?  

Basis stambøger gives til afkom, hvor begge forældre opfylder racens avlsrestriktioner. Det kan f.eks. være krav om kendt status for HD (hofteledsdysplasi) eller undersøgelse for arveli-
ge øjensygdomme.  

Basis Plus stambøger gives til afkom, hvor begge forældre opfylder racens avlsrestriktioner samt racens avlsanbefalinger. Avlsanbefalinger kan f.eks. omfatte yderligere sundhedskrav, 
vurdering af hundens eksteriør, mentalitet eller præmiering på relevante brugsprøver. 

En Basis Plus stambog bærer påskriften: "Denne hund er avlet efter Dansk Leonberger Klub’s og DKK's avlsanbefalinger". 

Hvad er forskellen på en avlsrestriktion og en avlsanbefaling? 

Avlsrestriktioner er en krav, der skal opfyldes, inden et kuld hvalpe kan registreres. Eksempelvis kan en race have en restriktion, der siger, at begge forældre før parring skal være HD-
fotograferet og have minimum B-hofter. Forældrene skal måske samtidig være øjenlyst. 

Avlsanbefalingerne er, som ordet antyder ikke krav men netop anbefalinger, som den enkelte races specialklub har opstillet og anbefaler, at opdrætteren følger. Det er frivilligt for op-
drætteren, om vedkommende vælger at gøre dette. Årsagen til disse anbefalinger er oftest ønsket fra specialklubbens side om at bevare og forbedre racens sundhed, mentalitet/
temperament og racetypiske udseende. 

Basis stambog Basis plus stambog Leonbergere avlet efter DLK’s hvalpeanvisning 
med Basis plus stambog 

HD: Begge forældredyr skal før parring have en 
HD status registreret i DKK. Forældredyr med 
HD op til E (den dårligste status) må bruges. 
Hvis den ene forælder har status D eller E, skal 
avlspartneren  altid være HD fri (grad A eller B) 
2 hunde med status C må gerne parres! 
AD: Forældredyr med AD 3 (den dårligste sta-
tus) må bruges. Hvis den ene forælder har sta-
tus 3, skal avlspartneren  altid have status 0. 2 
hunde med status 2 må gerne parres! 
Udstilling: Der er intet krav om at hunden skal 
have været udstillet. På udstilling bedømmes 
bl.a. temperament og hvorvidt hunden er race-
typisk. 

HD: Begge forældredyr skal før parring have en HD status A eller 
B 
AD: Begge forældredyr skal før parring have en AD status 0, 1 
eller 2. 
Udstilling: Begge forældre skal før parring være præmieret på en 
FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good 

HD: Begge forældredyr skal før parring have en HD status A eller B 
AD: Begge forældredyr skal før parring have en AD status 0, 1 eller 2 
Udstilling: Begge forældre skal før parring være præmieret på en 
FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good, i åben klasse 
minimum 24 måneder gammel 
Tandstatus: Begge forældredyr skal have korrekt bid og fuldt tand-
sæt i henhold til standarden. 
Tæven: Fra tæven har født et kuld hvalpe skal der gå mindst 10 må-
neder fra fødselstidspunktet at regne, inden hun parres igen. 
Arvelige sygdomme: Alle hunde, som er godkendt til hvalpeanvis-
ning 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. 
Parringer skal til enhver tid følge anbefalingerne fra den Internatio-
nale Leonberger Union (Institut für Genetik, Universität Bern) 
  

Ovenstående er, hvad der skal til, for at få en 
DKK basis stambog på sine hvalpe. I virke-
ligheden er der jo næsten ingen krav. 

Ovenstående  er, hvad DLK kunne forhandle sig frem til i 2012 i 
DKK, til at give en basis plus stambog. Det er en klar forbedring 
i forhold til basis stambogen, med bedre HD og AD status, samt 
et udstillingsresultat. Dog siger disse krav intet om hvor gam-
mel hunden skal være eller i hvilken klasse udstillingsresultatet 
skal være opnået. En ”very good” junior hund behøver jo ikke 
at være en ”very good” voksen hund! 

Ovenstående giver ikke en bedre stambog end basis plus. Til gen-
gæld ved man som hvalpekøber meget mere om forældredyrenes 
sundhed, og der kommer ingen ”overraskelser” i forhold til de tre 
arvelige sygdomme, som der er testet for. Der tages højde for avls-
tævens sundhed, og udstillingsresultaterne er på voksne hunde. 


