
Hanhundsbrevet 

Till dig som vill använda din hanhund i avel 
Vi har alla varit nybörjare någon gång. Detta dokument är tänkt att vara en hjälp för dig som 
är stolt ägare av en avelshund. Var inte rädd för att be erfarna uppfödare om hjälp och 
vägledning! Det finns många i branschen som gärna hjälper till. 

 
Förfrågan 

Det är naturligtvis väldigt smickrande att få en förfrågan på att använda sin hanhund i avel. 
Första gången vill man kanske svara ja omedelbart, men ett gott råd är att ta reda på mer om 
tiken i fråga och höra med din uppfödare om hen tycker att kombinationen är lämplig. Även 
ett muntligt ja är bindande! Man bör kontrollera att tiken uppfyller Svenska kennelklubbens 
grundregler för avel samt kontrollera på SKK:s sida ”Avelsdata” den blivande kullens 
inavelsgrad. Du kan kontakta Schnauzerringens avelskommitté för mer hjälp. 

 
Avtal 

Innan du säger ja till tikägaren ska ni vara överens om priset och ev. andra villkor innan avtal 
skrivs. Kom ihåg att ett muntligt ja gäller. Mall för parningsavtal hittar du på SKK:s hemsida. 
Priset kan variera beroende på hanhundens meriter, blodslinjer och hur eftertraktad han är. 

 
De tre vanligaste alternativ av betalning är: 
Alternativ 1: En summa för själva parningen (parningsavgift) samt en summa per valp 
som uppnått 5 veckors ålder. Detta skrivs in i avtalet. 
Alternativ 2: En totalsumma för parning och valpar som betalas direkt vid parningen. Detta är 
vanligt utomlands. 
Alternativ 3: Hanhundsägaren får välja en valp ur kullen. 

 
Detta skrivs in i avtalet. Om tiken inte blir dräktig är det vanligt att man erbjuder en gratis 
omparning av tiken inom 1 år, detta skrivs också in i avtalet. 

 
Har du funderingar runt hur en parning går till, fråga din uppfödare om hjälp eller ta kontakt 
med avelskommittén med dina funderingar. Om du vill att din hanhund ska visas på 
hanhundslistan, ska han vara höftledsröntgad med känt resultat. Det är en fördel 
om han genomfört BPH eller MH, samt är utställd (eller exteriörbedömd) med lägst VG eller 
blivit exteriörbeskriven. 

 
Länkar 

SKK, hunddata https://hundar.skk.se/hunddata/ 
SKK Avelsdata http://hundar.skk.se/avelsdata/Initial.aspx 
SKK rekommendationer/regler https://www.skk.se/sv/uppfodning/regler-policys-och-lagar/ 
Schnauzerringen rekommendationer/regler och Schnauzerringens avelskommitte 
http://schnauzerringen.se 
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