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1. Wie is er geschikt als fokreu?

3. Welke medische onderzoeken
zijn nodig?

Fokreu kan elke reu worden, die:
- een stamboom als Elo® van de EZFG e.V.
of als Chebo van de ERU Canis
Gemeinschaft e.V. bezit.
- hij die alle medische onderzoeken, zoals
beschreven in de Zuchtordnung, met goed
gevolg aflegt. (HD; ED; Patella;
Augenuntersuchung)
- eveneens moet hij voldoen aan de
standaard en karakter eisen.
- geen fokuitsluitende kenmerken toont.

- Heupdysplasie (HD)
(HD A1, A2, B1, B2 zijn toegestaan)
- Elleboogdysplasie (ED)
(ED Graad 0 und Graad 1 zijn toegestaan)
- Patella (PL)
(PL 0 of 1 zijn toegestaan)
- Ogenonderzoek incl. gonioscopie
bij een erkend oogarts.
(toegestaan: "vrij" en bij trabecula max.
<25%)
- Opslag van bloed (EDTA) in de
DNA-Bank van de Vereniging Eru Canis
Gemeinschaft e.V.
- Standaard- en karaktertest
- Tandenschema is vrijwillig

2. Eerste stappen

4. Alles in orde. Wat nu?

- Inschatting bij het Zuchtbuchamt
opvragen
(zuchtbuch@eru-canis.de)
- Formulieren voor de medische keuring
aanvragen (HD, ED und Patella Laufblatt)
- Formulier voor "DNA"- database opvragen
- Formulieren kunnen per Mail bij de
penningmeester aangevraagd worden
(schatzmeister@eru-canis.de)

- Alle formulieren moeten worden
opgestuurd naar de vereniging
- Lidmaatschap van de ERU Canis
Gemeinschaft e.V.
- Fokreuen contract wordt in 2-voud door de
vereniging toegestuurd. Beide exemplaren
ondertekenen en terugsturen.
- Contract word door de vereniging
eveneens ondertekend en samen met de
fokoorkonde opgestuurd.
- De fokreu wordt in CHIPS opgenomen en
staat vanaf dat moment voor dekkingen ter
beschikking.
- Eveneens kan men een aanvraag doen bij
het Zuchtbuchamt om toegang te krijgen
tot het interne gedeelte van de Homepage.

5. De eerste dekking is op komst!
Wat moet er geregeld worden?
- Toestemming voor dekking moet aanwezig
zijn.
- Berekeningen zijn in orde.
- Dekprijs overeenkomen met de eigenaar
van de teef (de Vereniging
beveelt een bedrag tussen 80-100 Euro
per pup aan).
- Het dek contract is een individuele
overeenkomst tussen fokker en
fokreuenbezitter.

Verklaring van het berekeningsformulier.
- Waar moet men op letten?
- Stamboom verlies coëfficiënt (AVK)
Moet zo hoog mogelijk zijn!
- De inteelt coëfficiënt (IK) moet
daarentegen zo laag/klein mogelijk zijn.
- De punten voor de ziektes in de
stamboom moeten eveneens zo klein
mogelijk zijn.
- Wat betekend dat voor de verparing?
- Een verparing moet zo min mogelijk
punten bij de ziekten hebben en ook
weinig inteelt hebben. Daartegenover
moet de AVK hoog zijn.

Verdere info kunt u op de website vinden: "Hoe word mijn hond een hond om mee te fokken?" en "Overzicht aanvraag fokreu?"

