Är du intresserad av att köpa en Dobermann - Här kommer Svenska Dobermannklubbens råd till dig
som är intresserad av världens bästa ras!
En dobermann är en härlig aktiv hund som kräver daglig motion och aktivering för att må bra.
En dobermann valp är nyfiken, påhittig och social, den kommer både som valp och vuxen vilja vara i
centrum i sin familj.
Man behöver inte vara erfaren av rasen för att köpa en dobermann, det räcker med en aktiv livsstil
och en portion tålamod, så passar en dobermann hundägaren på alla olika nivåer. Man bör vara
medveten om att en dobermann är en brukshund och kommer att kräva uppfostran för att fungera
väl.
De valpkullar som förmedlas genom Svenska Dobermannklubben ger dig som köpare goda
förutsättningar till att kunna kontrollera att du köper en frisk och harmonisk hund, då all information
om vad som är viktigt för vår ras gällande hälsa och mentalitet dokumenteras och läggs upp på vår
hemsida i samband med att vi publicerar parningen/kullen.
Vad är viktigt gällande hälsa och mentalitet?
Uppfödaren skall kunna delge denna information och beskriva tilltänkta avelsdjur utifrån tester och
resultat som finns tillgängligt på SKK Hunddata https://hundar.skk.se/hunddata/
Grundläggande krav för att få registrera sin dobermann valpkull i SKK:
En dobermann skall ha känd mental status (MH) med kryss i alla rutor (genomfört hela testet) och
rekommendationer om vad som är viktigt gällande mental status hittar du i RAS dokumentet på vår
hemsida: http://www.dobermannklubben.se/Data/Sites/1/doc/ras-dobermann-rev-190225.pdf
En dobermann skall vara röntgad med A, B ( fri röntgade) eller C. Idag mäter man HD status via Index
och en planerad parning bör ha ett rekommenderat HD Index >100. Läs mer om index här:
https://www.skk.se/uppfodning/halsa/halsoprogram/index-for-hd-och-ed/
Utöver grundläggande krav finns det även rekommendationer som är viktiga att följa upp när man
letar dobermann:
En dobermann skall vara kontrollerad map DCM (hjärtsjukdom) Hundar som ska användas i avel ska
vara fullständigt screenade med en normal status inom 12månader från parning. En fullständig
screening och datum för när den utfördes hittar man på SKK Hunddata. En dobermann kan enbart ha
status Normal, Equivocal eller DCM , ingen dobermann kan konstateras ”Fri” från sjukdomen eftersom
den kan dyka upp senare i livet, varför avelsdjur bör screenas så nära inpå parning som möjligt. Om
det gått mer än 12 mån vid parning, är screeningen inte giltig och syns därför inte på SKK Hunddata.
SDK rekommenderar att tikar ska ej paras före 3 års ålder, hanar ska vara över 5 innan de går i avel.
En dobermann skall ha känd status för Von Willebrands sjukdom (vWD) görs via DNA-test och hunden
klassas hunden som fri, affekterad eller anlagsbärare. Ingen hund med sjukdomen (affekterad) bör
användas och minst en förälder bör vara testad och fri, alternativt efter fria föräldrar. Även
sköldkörteln och ögon rekommenderas att kontrolleras innan parning, mer om dessa tester och
strategier/rekommendationer hittar du på http://www.dobermannklubben.se/Data/Sites/1/doc/rasdobermann-rev-190225.pdf
Likt många andra större bruksraser kan dobermann få besvär med rörelseapparaten genom tex
rygg/nack problem eller korsbandsskador. Fråga uppfödaren hur status ser ut i kenneln och på

föräldradjuren. En uppfödare bör även kunna svara på om andra sjukdomar eller avvikelser finns på
föräldradjuren/i stamtavlan till den tilltänkta kullen.
Utöver mentalbeskrivning finns även ett mentaltest (Korning) för bruksraser som ytterligare beskriver
mentalitet hos en hund, som görs innan 4 års ålder. Ett godkänt mentaltest innebär att hunden fått
minst 300p på testet samt genomgått en godkänd exteriörbeskrivning som ger titeln KORAD.
En dobermann för avel bör ha bevisat sin duglighet i arbete och exteriör på ett eller annat sätt. Genom
detta kan uppfödaren påvisa att hunden är utbildningsbar och fungerar väl på tävlingsplatser med
andra hundar och människor, likväl som att den har en exteriör som uppfyller standarden. Det finns
flera olika typer av tävlingsformer inom Lydnad, Spår, Skydd (IGP) och Drag, som lämpar sig mycket väl
för en Dobermann. Fråga gärna uppfödaren hur denne utvärderat detta hos avelsdjuren.

Såhär ser det ut på SDK valphänvisning:

Här hittar du info
om HÄLSA

Här hittar du info om
MENTALITET.
Under mentalitet kan du
även hitta avelstestet ZTP,
som är ett tyskt mental och
arbetsprov. Har hunden en
ZTP beteckning innebär det
också att hunden klarat
testet. Bäst resultat är V1A (
där bokstaven V står för
exteriör och siffran 1A för
arbete & mentalitet) För
hanar behövs minst SG1B
och tikar G1B för att få
användas i avel i hemlandet
Tyskland.

Här hittar du info
om ARBETS meriter
och EXTERIÖR
meriter
Vill du lära dig mer om rasen?
Titta in på Svenska Dobermannklubbens hemsida där du hittar mycket information
www.dobermannklubben.se

Välkommen!

