
 
Regler for optagelse i Dansk Münsterländer Klubs Hanhunderegister 

  

Registeret administreres af avlsvejledningen under ansvar for bestyrelsen. 

Enhver hanhund, hvis ejer/ejere er medlem af Dansk Münsterländer Klub, kan efter anmodning 

optages i registret, så længe nedenfor omtalte krav er opfyldt. Optagelsen finder sted efter returnering 

(i udfyldt stand) af et af avlsvejledningen fremsendt skema og offentliggøres på klubbens hjemmeside. 

Optagelsen i registeret er vederlagsfri. 

 

Sundhedskrav: 

1. Hunden skal være attesteret HD-fri A eller B, eller have et indeks over 100. 

 

2. Ved dokumenteret uønsket temperament kan avlsvejledningen i samråd med bestyrelsen nægte 

optagelse/forbliven i registeret. 

 

3. Avlsvejledningen kan i samråd med bestyrelsen udelukke en hund fra registeret, såfremt der kan 

påvises formodet arvelige mangler/fejl og/eller deformiteter i afkom efter denne, der skønnes at 

påvirke den fremtidige avl og dermed racens udvikling i uønsket retning. 

 

Prøvekrav: 

1.1 Hunden skal have opnået præmiering på dansk eller udenlandsk fuldbrugsprøve.  

eller 

1.2 Hunden skal have opnået præmiering/bestået IMP-A og bestået stambogsført ræveslæbsprøve. 

eller 

1.3 Hunden skal have opnået min. en 2. præmie på en dansk markprøve, brugs- eller åben klasse, 

samt have bestået en stambogsført schweissprøve, og en stambogsført ræveslæbsprøve  og en af 

nedenfor oplistede stambogsførte prøver: 

 Dansk slæb- og apporteringsprøve 

 DMK’s apporteringsprøve 

 DJ’s udvidede apporteringsprøve 

 HZP 

 IMP-B 

 

2. Hunden skal have opnået én af nedenfor oplistede præmiering på en af FCI anerkendt udstilling i 

brugs-, åben eller mellemklasse: 

Før 01.01.2007 mindst 1. præmie 

Efter 01.01.2007 mindst Good 

eller 

På et anerkendt Avlskåringsskue afholdt af KLM-I eller et medlemsland af KLM-I mindst have opnået 

præmiering G/G eller tilsvarende. 

 

Hunden skal dog til enhver tid overholde den for racen gældende standard med evt. tilføjelser samt 

være fri for arvelige fejl/mangler og deformiteter. Anmærkning om temperament kan påvirke 

optagelse/forbliven i registeret. (Se endvidere pkt. 2 under “Brugs- og prøvekrav” i “Avlsregler 

gældende for optagelse på Dansk Münsterländer Klubs hvalpeliste”). 

 

Andet: 

1. Ved optagelse i registeret forpligter ejeren/ejerne sig til, kun at bruge hunden til anviste tæver i 

ind- og udland samt at være avlsvejledningen behjælpelig i dennes opsøgende arbejde.  

2. Ejeren/ejerne forpligter sig ved sin/deres underskrift på optagelsesskemaet til at overholde 

ovenstående betingelser gældende for hanhunderegisteret. 

 

3. Bestyrelsen og/eller avlsvejledningen forbeholder sig ret til at offentliggøre årsagen til, at en hund 

ikke optages eller forbliver i registeret. 

 

Sanktioner: 

1. Bestyrelsen kan ved overtrædelse af de gældende betingelser for optagelse/forbliven i 

hanhunderegisteret udelukke hund og ejer/ejere fra registeret. 
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