
Referat af møde mellem DKK og Dansk Münsterländer Klub den 30.01 2013: 
 

Deltagere fra specialklubben: Henrik Raae Andersen (formand) og Gunner Bertelsen  
 
Deltagere fra DKK: Jørgen Hindse (formand), Erling Olsen (næstformand), Henrik Johansen 
(kasserer), Jens Glavind (direktør), Ulla Hansen (leder af registreringsafdelingen) og Helle Friis 
Proschowsky (dyrlæge, ref.) 
 
Henrik Raae indledte med at vise nogle tal for udviklingen indenfor HD i racen. Generelt er 
Münsterländeren en sund race mht. HD og FU stillede spørgsmålstegn ved det nødvendige i at 
kræve HD fotografering af alle avlsdyr. Klubben udtrykte et stærkt ønske om fortsat screening for 
HD, ikke mindst af hensyn til avlssamarbejdet med udlandet. DKK efterkom klubbens ønske om at 
fastholde krav om kendt HD status som avlsrestriktion. DKK har dog ophævet det generelle forbud 
mod avl på D og E, som har været gældende for alle racer siden 2005. I stedet er ansvaret givet 
tilbage til opdrætterne i overensstemmelse med repræsentantskabets beslutning fra januar 2012. 
Det betyder at en opdrætter undtagelsesvis kan benytte en hund med HD grad D eller E 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). Denne formulering er vedtaget for alle racer med krav om 
kendt HD status før avl. Brugen af D eller E hunde er dog ikke noget DKK anbefaler, og der findes 
en tekst der beskriver dette på hjemmesiden: 
http://www.hundeweb.dk/dkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=115 
Avl med hunde der har HD grad D eller E vil desuden blive registreret og forelagt DKK’s 
sundhedsudvalg.  
 
Klubben havde fremsendt en række ønsker til anbefalinger, og disse blev også imødekommet af 
DKK. Ulla Hansen har dog brug for en præcisering vedr. de jagtlige prøver. De nye avlsregler kan 
træde i kraft så snart formuleringen vedr. de jagtlige prøver ligger fast. Klubben kommunikerer med 
Ulla Hansen om dette. 
 
Avlsrestriktioner: 
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)   
 
Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads. 
 
Avlsanbefalinger: 
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Münsterländer Klubs og DKK’s 
avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt: 
 

1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A eller B registreret i DKK 
 
2. Summen af forældredyrenes HD-indeks på parringstidspunktet skal være mindst 200. Ved brug af 

udenlandsk hanhund skal dennes egenstatus være A eller B (eller tilsvarende) og tævens indeks 
skal være mindst 100. 

 
3. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med 

mindst Good 
 

4. Begge forældredyr skal før parring have bestået en af følgende jagtlige prøver med 
skudafgivelse: Afventer input fra DMK  
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