HUISHOUDELIJK FOKREGLEMENT (HFR):
ARTIKEL 1 ALGEMEEN
Dit reglement geldt voor leden van de Hovawart Rasvereniging Nederland.
Ook indien een lid bij andere Nederlandse FCI Hovawartrasverenigingen lid is, dient deze zich te
houden aan de reglementen van de HRN. Dit betekent dat leden alleen een nest kunnen fokken via
de HRN en dekreuen van leden alleen via de HRN kunnen worden ingezet.
Voor zowel teven als reuen geldt dat inzet voor de fokkerij valt onder het reglement van de HRN.
Vóór de inzet als fokdier moet een fokaanvraag worden ingediend en een toetsing van de combinatie
hebben plaatsgevonden. Eigenaren van de teef én de reu dragen hierbij dezelfde
verantwoordelijkheid.
Inhoudelijke aanpassingen van het HFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de
algemene ledenvergadering van de vereniging.
ARTIKEL 2 FOKKEN
2.1 Aantal Nesten/dekkingen
Teven en reuen die twee nesten hebben gehad/verwekt kunnen voor een derde nest/dekking
worden vrijgegeven indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan.
•
•
•

van de in Nederland levende nakomelingen van het eerste nest moet tenminste 50%
geröntgend zijn. Hiervan moeten officiële HD-uitslagen worden overlegd.
Van de in Nederland levende nakomelingen moet van het eerste nest ten minste 50% zijn
voorgesteld op de Nakomelingenkeuring of de Fokgeschiktheidskeuring.
Alle bij de vereniging bekende informatie met betrekking tot de nakomelingen van het eerste
en tweede nest worden bij de beoordeling meegenomen.

De fokleider bepaalt in overleg met het bestuur of een derde nest/dekking wordt toegestaan.
2.2 Nakomelingenkeuring
De nakomelingenkeuring heeft een inventariserend karakter.
Hovawarts in het bezit van door de FCI erkende stambomen mogen, indien ze minimaal de leeftijd
van 6 maanden hebben bereikt, meedoen met deze keuring.
De nakomelingenkeuring bestaat uit een gedragsdeel en een exterieurkeuring. De keuring wordt
afgenomen door keurmeesters die zijn opgeleid om deze keuring, die voldoet aan de eisen van de
RZV(Rassezuchtverein für Hovawarthunde), af te nemen,
2.3 Fokgeschiktheidskeuring
Als fokgeschiktheidskeuring wordt ook de Jugendbeurteilung van de RZV erkend, mits gedaan tussen
de leeftijd van 20 maanden en 24 maanden en vooraf gemeld bij de fokleider. Een hond mag
maximaal 2 keer de test lopen om te slagen. Dat betekent of 2x bij RZV of 2x bij HRN of 1x bij RZV en
1x bij HRN. De door de keurmeester ingevulde en ondertekende formulieren met de uitslag van de
Jugendbeurteilung van de RZV dienen in alle gevallen door de eigenaar doorgestuurd te worden naar
de fokleider.

ARTIKEL 3 Fokkersraad
Indien vanuit vereniging behoefte bestaat om een fokkersraad op te richten, dan verplicht de
vereniging zich hieraan mee te werken. De fokkersraad geeft aanbevelingen m.b.t. fokkerij aan het
bestuur en voorlichting aan de leden.

