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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 nybliven och 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 denne 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
ingås. Kom ihåg att ett muntligt ja gäller. Mall för parningsavtal hittar du på SKK:s hemsida.
Priset kan variera beroende på hanhundens meriter, blodlinjer och hur eftertraktad han är.
De tre vanligaste varianterna av betalning är:
Alternativ 1:
En summa för själva parningen (parningsavgift) samt en summa per valp som uppnått 8
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.
Parningen
Parningen ska ske på en trygg plats. Man kan vara antingen inomhus eller utomhus om
vädret så tillåter. Man kan ha hundarna lösa i inhägnat utrymme men man ska alltid vara
med.

Avelskommittén
25 november 2017

Hundarna brukar leka och lukta på varandra och hanhunden slickar tiken för att känna om
hon ligger rätt i löpet. Om hon är rätt i löp viker hon svansen tydligt åt sidan. Hanhunden
brukar göra några trevande försök för att se om tiken står kvar. Gör hon det är det lämpligt
att man håller lite i tiken för att stödja henne, dock ingen tvångshållning. Ett hormonprov
som tas på tiken kan ge information om när parning ska ske.
När hanen kommit rätt i tiken fastnar han och vänder sig därefter om så hundarna står
"rumpa mot rumpa". Detta kallas hängning och då bör man hålla i både tik och hanhund.
Hängningen kan variera mellan 5 - 55 minuter. Läs mer om detta på SKK:s hemsida.
Vanliga problem
Att parningen sker för tidigt eller sent i löpet.
Att det är något fysiskt fel på tiken eller hanhunden. Sök veterinär.
Hundarna tycker inte om varandra.
Hanen är för ivrig och hamnar utanför. Man kan då prova att försiktigt hjälpa till.
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 avelskommitté
http://schnauzerringen.se/

