
 

Reviderad 2019-03-20 
 
 
Principer för hur uppfödare/medlemmar kan utnyttja hemsidan för 
annonsering av kull och för möjligheten att ha en stående länk till egen 
hemsida/kennel.  Instruktioner för annonseringen på hemsidan. Vi 
uppmanar uppfödarna att annonsera i god tid och redan före utförd 
parning. 

 
 
Under aktuella kullar annonseras under 3 kategorier 

 
Kategori 1 – Svensk Bretonklubbs regler för god avel. 
Kategori 2 - Svensk Kennelklubbs regler för avel. 
Kategori 3 - Avel som inte sker i överensstämmelse med reglerna ovan. 

 
Kategori 1 – SBnK:s regler för god avel  

• Alla SKK:s regler för avel, se nedan 

•  Föräldrarna ska ha HD: A eller HD: B 

Eller Hundar med HD:C och HQ ≥ 0,94 men då krävs att partnern har HD: A och HQ ≥ 0,98 
• Föräldrarna ska ha erövrat minst ett 2:a pris i Unghundsklass/Öppenklass på jaktprov 

• Föräldrarna ska ha uppnått minst ” Very Good” på utställning i jaktklass eller öppenklass. 

Kategori 2 – SKK:s regler för avel  
• Föräldrarna uppfyller kraven i SKK:s Grundregler samt SKK:s Avelspolicy (se nedan) 

• Föräldrarnas HD-status ska vara känt (HD D och E är alltid diskvalificerande) 

• Föräldrarna har inga kända psykiska eller fysiska defekter 

Kategori 3 - Avel som inte sker i överensstämmelse med reglerna ovan. 
• I texten i anslutning till Kategori 3 annons redovisas noggrant på vilket sätt parningen avviker 

från Kategori 1 respektive 2. 
• Exempel på kull som kan komma att annonseras under denna kategori är tjuvparning med för 

hög inavelsgrad eller tjuvparning på hund med D/E höfter. Avsiktlig avel med följd hög 
inavelsgrad eller på hundar med dåliga höfter är ett brott mott SKK:s regelverk och kan aldrig 
annonseras. 

• Avelskommittén avgör varje enskilt fall efter särskild bedömning. 

 
Bretonklubbens målsättning är att alla bretonkullar i Sverige ska annonseras genom klubben. 
En förutsättning är dock alltid medlemskap. Vi tror att det gynnar rasen, enskilda hundar och 
uppfödare bäst. Kategorisering av valpkullar enligt ovan innebär ingen garanti av något slag. 



 

Parningen bör vara anmäld och diskuterad med avelskommittén (avel@breton.se , 
www.breton.se) i SBnK innan den genomförs. Detta innebär inte att uppfödaren till alla delar 
måste följa de synpunkter som avelskommittén t i SBnK eventuellt kan ha haft. Punkterna 
under Kategori 1 eller 2 måste vara helt uppfyllda. 

 
Valparna ska helst registreras i Sverige och uppfödaren utfäster sig att anmäla valpköpare till 
SBnK till det rabatterade pris som gäller anmälningar från uppfödare. 
Svensk eller utländsk medborgare, boende i annat land än Sverige, som är medlem i SBnK och 
som har uppfödning som är godkänd i det aktuella landet av landets kennelklubb och detta lands 
bretonklubb och vars parning inte strider mot punkterna 1 och 2 ovan får också annonsera på 
hemsidan. Svenska valpköpare skall då anmälas som medlemmar till SBnK och även utländska 
köpare skall anmälas till gällande rabatterade pris. 

 
Uppfödare som planerar kull bör använda hemsidans funktion - http://breton.se/annonsering- 
av-valpkull - vid annonsering. Där finns även länkar för att infoga fotografier av hundarna 
Fungerar inte detta går det även bra att maila fotona till webmaster@breton.se . 
 
På hemsidan ska då följande information föras in: Uppfödare och kennelnamn med adresser, 
valpar väntas födas, namn och reg.nr på föräldrarna och deras föräldrar, 
jaktprovsmeriter(bästa merit i varje klass, eventuella utmärkelser som Årets Breton 
jaktchampionat samt eventuella internationella meriter), utställningsmeriter(bästa merit i 
varje klass, eventuella utmärkelser som Årets Breton Utställning, utställningschampionat 
samt eventuella internationella meriter), höftstatus HD/HQ, färg, svans/ej svans, inavelsgrad 
och Kategori enligt Bretonklubbens indelning ovan. 
 

 

Uppfödare fyller i samtliga data och skickar till avelsrådet för bedömning och 
publicering. 

 
Avelskommittén i SBnK bedömer i varje enskilt fall om ovanstående rutiner och principer är 
uppfyllda varefter kullen tas in på hemsidan under aktuell kategori 

 
 

När det gäller stående länk till egen hemsida så får uppfödare anmäla intresse för sådan till 
avelskommittén som beslutar. Uppfödningen inom kenneln förväntas sedan följa riktlinjerna 
ovan. Uppdagas felaktigheter kommer annonserad kull och länk att tas bort. 
 


