Før du køber en

MINIATURE
BULL TERRIER

Sundhed
Miniature Bull Terriere er som alle andre
hunde i risiko for forskellige sygdomme.
Racen er belastet af øjensygdommen Primær
Linse Luksation (PLL), hvor øjets linse løsner
sig. Der er udviklet en dna-test, der påviser
hundens PLL status. Denne test er et krav på
alle forældredyr, der indgår i dansk opdræt,
og som stambogsføres i Dansk Kennel Klub.
Med dna-testen undgår man, at der opdrættes hunde, der får sygdommen.

Avlsanbefalinger

Købsaftale

Danske opdrættere kan vælge at følge avlsanbefalinger specificeret af Dansk Terrier Klub
og Dansk Kennel Klub. Avlsanbefalingerne er
indført for yderligere at styrke racens sundhed og levedygtighed.

Sørg for, at der bliver udarbejdet en
købskontrakt mellem dig og opdrætteren/
sælgeren. Det giver tryghed for både dig som
køber og opdrætter/sælger om, hvad I aftaler af
forpligtelser og rettigheder. Så undgår I dumme
misforståelser senere.

Begge forældredyr bør før parring:
 Være udstillet på en FCI anerkendt udstilling og have opnået mindst et ’very good’

Dansk Kennel Klub stiller en standard
købskontrakt til rådighed , som du finder på
http://www.dkk.dk/files/pdf/
Koebsaftale_indtastning.pdf

 Hjertescanning (ultralyd) for forekommende medfødte og arvelige hjertefejl
 Nyretest via urinprøve (UPC), der viser,
om hunden kan udvikle nyrelidelse, der
kan medføre nyresvigt
 Undersøgelse for Patella Luksation (løse
knæskaller)
Spørg opdrætteren/sælgeren efter hvilke af
disse tests, der er udført, og se dokumentation herfor.

Opdrættere
Link til opdrættere, der er medlemmer af Dansk
Terrier Klub, kan du finde på klubbens
hjemmeside www.dansk-terrier-klub.dk
under menupunktet ’Racer’ og ’Bull Terrier,
miniature’.
Her finder du også link til opdrætter
præsentationer.

Gode råd og overvejelser
før du forpligter dig!
Udgivet af racegruppen for
Miniature Bull Terrier
i Dansk Terrier Klub

Før du køber en Miniature Bull Terrier
SÆT DIG GRUNDIGT IND I RACENS
SÆRPRÆG OG BEHOV
mænd og kvinder, store og små børn. Jo flere
mennesker, hunden har haft kontakt med, des
bedre.
Hunden skal også være socialiseret i forhold til
sin alder. Er det en hvalp, skal den være bekendt med dagligliv i en familie. Unge og voksne
hunde skal også være trygge udenfor hjemmet
som eks. på (små) gåture, køre i bil o. lign.

At anskaffe sig en hund bør planlægges nøje,
hvis både du og hunden skal være tilfredse med
jeres samliv. Husk: en hund er ikke en ”vare”,
der umiddelbart kan leveres tilbage, men et
levende væsen, du vil have de næste 10-15 år!
Kend og erkend dine muligheder
og begrænsninger!

 Har du tid? Daglige gåture, tidligt som sent, i
sol og regn, i varme og kulde, sjov og leg,
hygge og alvor!
 Har du overskud? Den kræver din tid og
opmærksomhed hver dag…også når du har
travlt! Den er meget energisk og har brug for
oplevelser og fysisk udfoldelse.
 Har du råd? En ting er prisen for hunden og
foder. Husk også på forsikring, dyrlægeudgifter.
 Hvordan bor du? Er det praktisk muligt ,og
har du sikret dig , at du må have hund?
 Børn og hunde? En Miniature Bull Terrier
bliver let kørt op og leger til tider voldsomt,
også med børn!
 En eller flere hunde i familien?
 Vælg den rigtige hund! Stil spørgsmål til temperament – det er vigtigt I passer sammen.
 Hunhund eller hanhund? Hunhunde kommer
i løbetid ca. hver 6. måned . Hanhunde bliver
påvirket af løbske hunhunde.

Når du skal købe hund:
Når du har besluttet dig for at købe hund, bør
du besøge flere opdrættere/sælgere. Du skal se
de forhold, som hunden lever under, og du skal
se, om racen svarer til dine forventninger. Det
er en god idé at tage en hundekyndig person
med ud at se på hunden.
Giv dig god tid! Vil du købe en hvalp, så besøg
de steder, du har valgt, før der er hvalpe. Så
lader du dig ikke betage af et par bedårende og
måske bedende hvalpeøjne og lukker øjnene
for omgivelserne.
Lever hvalpen/hunden ikke, som du forventer,
så lad være med at købe den. Du redder ikke en
hund, men sætter flere hunde i samme situation.
Det er vigtigt, at du sikrer dig, hunden er blevet
tilstrækkelig præget på mennesker. Hunden skal
altså have haft daglig kontakt med mennesker:

Når du besøger en opdrætter for at købe en
hvalp, skal du insistere på at se moderen til den
hvalp, som du er interesseret i. Hvis du ikke
kan få lov til det, eller hvis du ikke kan få lov til
at se de forhold, som hundene lever under, bør
du vælge en anden opdrætter. Hvis hvalpen
ikke er den sidste, der er tilbage fra sit kuld,
skal du også insistere på at se hvalpen sammen
med sine søskende.
Har opdrætteren gennemgået Dansk Kennel
Klubs opdrætteruddannelse, så bed om at se
dokumentation for det.
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