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1. BAKGRUND
SCBK’s avsikt är att följa de regler och förordningar som den Schweiziska rasklubben CBCS bestämt gällande uppfödning och
stambokföring av Continental Bulldog för att främja och stödja det arbetet som pågår att få Continental Bulldog F.C.I erkänd
Internationell då detta är rasskaparen Imelda Angehrns önskan. Och genom detta får vi samverka med de stora Continental Bulldog
organisationerna i Europa.

2. INLEDNING
2.1. Stambokföringsstrategi framtagen för svensk stambokföring.
Stambokföring i SHK sker på rasklubbens inrådan, infödd Continental Bulldog i stamboken kräver avelslicensierade djur eller
med överensstämmande kvalifikationer samt godkännande ifrån rasklubbens avelskommitté samt med Veterinär utvald av
styrelsen.
2.2. Avgift för veterinärkostnader för röntgenavläsning mm kommer att tas ut av ägaren i förväg genom en avgift som betalas i
ansökan om stambokföring eller avelslicensansökan.
2.3. Kostnader för DNA analysering, röntgen mm betalas av ägaren.
2.4. Först efter att hunden i fråga uppfyllt alla kriterier för den typ av ansökan som görs har godkänts skriftligen av SCBK’s
avelskommitté får hunden stambokföras/tilldelas avelslicens eller paras.
2.5. Uppfödare måste följa stadgade föreskrifter och regler kring aveln av SCBK samt de av jordbruksverket satta lagar som
gäller gällande uppfödning.
2.6. Om uppfödningen/parningen inte följer de regler och riktlinjer som är satta gällande uppfödning av jordbruksverket, SCBK
och stambokförande organisation eller parningen inte följer RAS – Rasspecifik Avelsstrategi satt av SCBK blir ej kullen
stambokföringsberättigad vid födsel utan får möjligheten att stambokföras genom fenotypisering vid 1,5 års ålder efter
erlagd avgift för detta.
2.7. Brott mot SCBK’s regler för uppfödning, RAS, föreskrifter och parningar utan avelskommitténs godkännande medför
uteslutning ur SCBK samt att avelsdjuren mister sin avelslicens.

3. STAMBOKFÖRING AV HUND MED FENOTYPISERING
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Hunden måste ha uppnått 1,5 månades ålder
HD: A, B, C röntgen
ED: 0-1 armbågarna
DNA Analysis Labolkin
Mentalbedömning utav domare vid utställning (aggressivitet eller rädd ej godkänd)
Hälso- & rörelse test (God andningsförmåga, god rörelseförmåga)
Två utställningar med separata domare och minst Very Good som betyg.
Giltig stambok från uppfödaren
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4. AVELSLICENS.
4.1. Avelslicens kan tilldelas en tik först vid 1,5 års ålder och utgår när tiken uppnått 9 års ålder, efter 7 års ålder måste tiken ha
veterinärintygs för att få bära kull. Efter 5e kullen upphävs avelslicensen.
Avelslicens kan tilldelas en hane först vid 1,5 års ålder och har ingen övre åldersgräns. Efter 5e kullen upphävs
avelslicensen.

5. PARNINGAR.
5.1. Parningar skall anmälas till SCBK’s avelskommitté minst 2 månader innan parningen och godkännas för att kullen skall få
godkänt för stamboksregistrering.
5.2. Under tikens löp får endast en hane betäcka tiken, skulle tiken oavsiktligt blivit betäckt av annan hane måste valparna
faderskapstests via DNA analys innan stambokföring kan genomföras.

6. AVELSLICENS FÖR SVENSKA CONTINENTAL BULLDOG
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

HD: A, B, C röntgen
ED: 0-1 armbågarna
Cysterine testad: clear eller carrier. Inte affected!
DNA Analysis Labolkin
Mentalbedömning utav domare vid utställning (aggressivitet eller rädd ej godkänd)
Hälso- & rörelse test (God andningsförmåga, god rörelseförmåga)
Två utställningar med separata domare och minst Very Good som betyg.
Svensk Stamboks kriterier har uppnåtts och godkänts.
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7. IMPORTERAD CONTINENTAL BULLDOG VALP SOM KAN STAMBOKFÖRAS
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

DNA Analysis Labolklin
Cysterine testad: clear eller carrier. Inte affected
Föräldrardjur med fenotypiskt utseende
Föräldrardjur med god fysisk hälsa
HD: A, B, C röntgen
ED: 0-1 armbågarna
Cysterine testad: clear eller carrier. Inte affected (saknas detta måste detta göras på hunden innan stambokföring)
DNA Analysis Labolkin (saknas detta måste detta göras på hunden innan stambokföring)
Godkänd Conti stamtavla från godkända klubbar*1

8. SVENSKFÖDD HUND SOM KAN STAMBOKFÖRAS
8.1. Föräldrar som uppnått SCBK avelslicens och är födda i Sverige. EX: både hanen och tiken har uppnått SCBK avelslicens och
parats i Sverige.
8.2. Föräldrar som har uppnått listan utav 1* klubbars avelslicens som motsvarar minst SCBKs egen där valparna är födda i
Sverige. Ex: båda föräldrarna uppfyller VDH eller SKGs avelslicens men finns i Sverige.
8.3. Föräldrar varav en har uppnått SCBK avelslicens och den andra uppnått motsvarande minst SCBKs avelslicens i en av 1*
klubbarna men där valparna är födda i Sverige. EX: tiken är svenskfödd och uppnått SCBK avelslicens och paras med en
VDH godkänd hane.
8.4. Svenskfödda eller importerade hundar vars föräldradjur inte motsvarar ovanstående kriterier, kan fenotypiseras in enligt
följande vid 1,5 år ålder:
8.5. Godkänd Conti stamtavla från en utav 1* klubbar
8.6. HD: A, B, C röntgen
8.7. ED: 0-1 armbågarna
8.8. Cysterine testad: clear eller carrier. Inte affected
8.9. DNA Analysis Labolkin
8.10. Hälso & rörelse test (God andningsförmåga, god rörelseförmåga)
8.11. Utställd en gång med rasutbildad domare med minst betyget ”Very Good”.
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9.

*1 – LISTAN KOMMER HÅLLAS I SEPARAT DOKUMENT OCH UPPDATERAS KONTINUERLIGT
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

VDH: Tyska Kennel Klubben
SKG: Schweiziska Kennel Klubben
Estlands FCI Klubb
Tjeckiens FCI Klubb
Frankrikes FCI Klubb
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