
 

NEWFOUNDLAND 
 Racenummer DKK : 0500 

 

 

Gruppe : 02 
 

Racens hjemland : Canada 
 

Specialklub : Newfoundlandklubben I Danmark 

 Tidligste alder ved fotografering 
HD foto : 18 

 
AD foto : 12 måneder 

 
OCD foto : 12 måneder 

 
 Racen har følgende avlsrestriktioner 
Præmieringskrav: Afkom kan kun stambogsføres dersom hunden før parring er præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling 

med:  

Fra 1.1.1980 og til 31.12.2007 = mindst en 2. præmie 

Fra 1.1.2008 og til 31.12.2010 = mindst Good  

Fra 1.1.2011 = mindst Very Good 

Gælder for hunde født efter den 1.1.1980  

 

AD krav:  

Afkom kan kun stambogsføres hvis begge forældre før parring er Albue-fotograferet og bedømt inden parring med følgende 

status:  

Summen af begge forældres AA-status må ikke være højere end 3.  

Gælder for alle hunde i racen fra d. 1. januar 2003.  

BEMÆRK: Efter 1. januar 2005 kan man ikke længere benytte forældredyr med AA-status 3.  

 

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK med en 

HD-status A, B eller C. Hunde med status D eller E må ikke anvendes i avl.Ved parring med en udenlandsk hanhund skal denne 

have HD-status A eller B.  

BEMÆRK, denne restriktion er indført 14. september 2010 og omfatter hele racen.  

Krav om indeks bortfalder herefter for racen. 

 

Hjerte-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel SAS-status registreret i DKK.  

Scanning kan tidligst foretages når hunden er 18 måneder og skal foretages efter den til enhver tid gældende protokol fra EKKO-

gruppen. Blanket til brug ved undersøgelsen vedhæftes rekvisitionen fra DKK og returneres af dyrlægen til DKK efter scanningen.  

Ved brug af en udenlandske avlspartner kræves ikke SAS-status for denne.  

 

BEMÆRK: Denne restriktion indføres 1. januar 2010 og gælder alle hunde i racen.  

 

Hvis man skal have et sundhedsresultat registreret hos DKK, så skal der altid på forhånd være købt en rekvisition. Ellers er det en 

”ommer” med dyrlægebesøg og det hele! I forbindelse med indførelse af en ny avlsrestriktion kan der i nogle tilfælde med 

specialklubben være aftalt en tidsbegrænset overgangsordning i medfør af hvilken, der kan være mulighed for registrering af 

resultater fra før restriktionens indførelse. Kontakt venligst specialklubben for nærmere information herom. 

 

Der henvises herudover til DKKs stambogsføringsregler. 

 Farver for racen 
Brun 

Fejlfarvet 

Hvid/Sort 

Sort 

  


