Regler för valphänvisning:
All uppfödning skall följa SKK's samt FCI's grundregler.
Utöver detta har Chesapeake Bay retriever klubben definierat nedanstående
avelsrekommendationer.
Båda föräldradjuren skall före parning :
-vara ögonlysta utan anmärkning. Intyget får inte vara äldre än 1 år
1. Höfter
Båda föräldradjuren skall ha officiellt fastställd ledstatus avseende
höftleder Bara hundar utan anmärkning skall användas i avel, dvs,

- Ua/Utm enligt det gamla svenska avläsningssystemet.
- A/B enligt FCI.
- Score mindre än 10 enligt Storbritanniens avläsningssystem.
- Good/Excellent enligt OFA.

Avsteg från huvudprincipen;
Pga den begränsade avelsbasen är avsteg från avelsrekommendationen acceptabla
enligt nedan;
Ett av föräldradjuren tillåts ha anmärkning på höftlederna enligt följande;
- 1 enligt det gamla svenska avläsningssystemet.
- C enligt FCI.
- Score mindre än 20 enligt Storbritanniens avläsningssystem.
- Fair enligt OFA.
Sådan hund skall endast paras med hund som utan anmärkning ( enligt ovan) på höfterna.
3. Armbågar
Avelsrådet rekommenderar att de djur som skall gå i avel har känd
armbågsledsstatus.
Hund som visat sig ha pålagringar eller hund med okänd status bör om möjligt
paras med fri hund, Ua eller "no signs of arthros".
-vara registrerade i Svenska kennelklubben, eller motsvarande om hunden är utlandsägd.
Tiken skall vid parningstillfället uppnått en ålder av minst 24 månader.
Förstagångs tik skall paras, och ha valpat, innan fem års ålder.

Avelsrådet rekommenderar att såväl hanhund som tik bör testas för DM ( läs mer under fliken Degenerativ
Myelopati) innan parning..
Avelsrådet avråder starkt från avel med föräldradjur som lämnat avkomma med epilepsi , således skall hund som
själv har epilepsi ej användas i avel. Kullar efter ovan beskrivna föräldrar förmedlas ej utav rasklubben.
Innavelsgraden för kombinationen skall ej överstiga 6.25%
Uppfödaren skall vara medlem i Svenska Chesapeake Bay Retrieverklubben för att förmedling skall ske.
Avelsrekommendationerna antagna av Chesapeake Bay Retrieverklubbens styrelse 2009-09-19.
Kostnader
Kostnaden för valpannonsering på hemsidan är 200 SEK för 8 veckor.
Om förlängning önskas kan detta erbjudas till en kostnad på 100 SEK för en period om 4 veckor. I annat fall tas
annonsen bort efter 8 veckor.
Pengarna sätts in på klubbens postgirokonto: 73 56 48 – 8
Annonsen publiceras efter det att betalningen är erlagd.
Klubben bistår också med förmedling av äldre hundar som av olika anledning är i behov av ett nytt hem.
Denna tjänst är kostnadsfri.
För mer info kontakta Rebecca Rydell, rebeccarydell@hotmail.com

