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OVERORDNET MÅL TIL OPPDRETTER:

Oppdretter er medlem av NSBK og legger NKKs Etiske retningslinjer for hundeavl til grunn for sitt
oppdrett, samt NSBKs krav til oppdretter og avlsdyr.
Oppdretter forplikter seg til å registrere valpene i NKK så snart de er levert.
Arbeide på kort og lang sikt for å bedre/opprettholde sin rases helse, gemytt og rasetypiske detaljer.
Benytte kun funksjonelt fysiske og psykiske friske hunder i avl.
Kjenne sine avlshunders avstamning og tar hensyn til mulige, arvelige sykdommer, eller dårlige
egenskaper som potensielt kan ligge i genene til den aktuelle hunden.
Sette seg inn i stamtavle og registrerte data for parringspartneren og dennes familie for å unngå å doble
på uheldige egenskaper.
Avle på en slik måte at en sikrer genetisk variasjon, dvs. gjentar ikke samme kombinasjon før
helse/mental status for de første avkommene er kjent, unngår matadoravl og unngår innavl.
Informere rasekomitèen om potensielt arvelige sykdommer/lyter som måtte opptre hos egne hunder
og/eller hos hunder fra eget oppdrett.
Søke veiledning hos raseskomitèen dersom det er tvil om en hund bør benyttes i avl eller ikke.
Tispeeier kan henvende seg til rasekomitèen for å få nødvendig informasjon om aktuell(e) hannhund(er).
Tispeeier er selv ansvarlig for valg av hannhund.
Tispeeier har krav på å bli orientert om alle registrerte data om hannhund som kan være aktuell for bruk
i avl - på samme måte som eier av hannhund har krav på det samme om tispe som er forespurt parret
med hans/hennes hannhund.
Ved konkret forespørsel om sunnhet til kullsøsken til den aktuelle hund, skal dette også opplyses, hvis
slik informasjon er tilgjengelig.
Ikke benytte operative inngrep, medisinering, eller annen form for inngrep i den hensikt å skjule feil eller
lyter som ville diskvalifisert eller redusert hundens verdi som avlshund.
Oppfordre/stimulere valpekjøpere til å foreta de tester som er aktuelle for rasen.

GODKJENNING AV VALPEKULL

Eierne må selv overfor rasekomitèen dokumentere at hunden fyller de kvalitetskravene som
retningslinjene fastsetter. Eierne må også dokumentere at hunden oppfyller sunnhetskravene som til
enhver tid fastsettes av klubben. Alle krav må være oppfylt før parring foretas. Styret kan på innstilling
fra rasekomitèen nekte godkjennelse av bruk av hannhund eller tispe som påviselig har vært dårlige
avlshunder. Styret har på innstilling fra rasekomitèen anledning til ikke å godkjenne kull der hannhund og
tispe er nært beslektet f.eks. far/datter og mor/sønn parring.
En hannhund som debuterer som avlshund bør ikke brukes på mer enn 3 tisper av forskjellige linjer, og
deretter ha ett opphold på ca. 18. mnd. Da kan man få en oversikt over sunnhet på avkom (øyenlysning,
HD osv.)
Søknad om godkjenning av parring. Etter parring settes kullet på en liste over ventede kull til fødsel er
bekreftet med dato, antall og kjønn av oppdretter, og blir deretter overført valper født. Oppdretter sender
bekreftelse når parring er foretatt.
Oppdretter sender melding om valpekull til den rasekomiteen for sin rase som etter godkjenning sender
meldingen videre til Web-ansvarlig.
Når valpene er født melder oppdretter fra til raserepresentanten om fødte valper, ev. dødfødte, og valper
med defekter. Oppdretter melder også ifra på innmeldte kull der tispen går tom. Oppdretter gir også
beskjed til rasekomiteen når alle valpene er solgt, slik at valpene blir strøket fra valpelisten.
Hvis ikke rasekomiteen mottar noen beskjed, blir kullet automatisk strøket av listen når de er 10 uker.

Dersom en oppdretter bryter med de fastsatte reglene, har klubben anledning til å nekte godkjenning av
senere valpekull, for kortere eller lengre tid.

Valpeformidling

Valpeformidling skjer gjennom rasekomiteene.
På henvendelse fra valpekjøpere plikter rasekomiteene å gi opplysninger om samtlige valpekull i den
aktuelle rasen.

Valpelister
En liste over godkjente kull samt dispensasjonskull
Alle kull som skal godkjennes meldes inn til rasekomitèen

Krav til avlshunder
Kun hunder som er sunne og friske tillates brukt i avl.
Ved usikkerhet rundt avlshundenes generelle helse, må veterinærjournal vedlegges før godkjenning av
kull. Kun hunder med rasetypisk temperament skal brukes i avl, og NSBK anbefaler mentaltesting av
avlshunder

Mentaltester
Vi mener det er en god start å anbefale/oppfordre til dette. For mange er dette ukjent mark, og det
krever kunnskap for å ”lese” resultatene riktig, og bruke de fornuftig i avl.

Premiering/Alder
Både hann og tispe skal være premiert på utstilling av to forskjellige dommere med minimum;
2 x 1.premie hvorav den ene må være oppnådd etter minst 18 mnd alder.
Dersom hunden er kupert kreves en dommeruttalelse på eget skjema fra to forskjellige dommere,
autorisert på rasen.
Tispe og hann skal være fylt 2 år ved parring.
.

SUNNHET Arvelig sykdommer
Øyesykdom –

Det er ingen krav til øyelysning, men det anbefales at det gjøres.

Hofteleddsdysplasi (HD)
Både tispe og hannhund skal være fri for HD (A og B). Det henstilles til oppdrettere å sørge for
at avkom fra valpekull blir HD-røntget. Rasekomitèen kan nekte godkjenning av kull, der
dokumentert stor utbredelse av HD forekommer på foreldredyrenes linjer. Dersom tispen /
hannhunden tidligere kun har vært brukt en gang og forekomstene av HD kun ligger på
tidligere avkom, vil godkjenning av nytt kull ikke bli avslått, da det vil være uklart hvilket av
foreldredyrene som har bidratt til forekomsten.
Hannhunden
Hannhund som debuterer som avlshund bør ikke brukes på mer enn 3 tisper av forskjellige linjer.
Deretter bør hunden ha ett opphold på 18. mnd. slik at en oversikt over sunnhet på avkom foreligger før
videre avl godkjennes

Bruk av utenlandske hunder

For hann og tispe med registrering i utlandet, må kopi av hundens stamtavle/registreringsbevis,
Øyelysningsresultat, testikkeldokumentasjon eller kritikkskjemaer som bekrefter utstillingsresultater,
eller championatbevis vedlegges innmelding av parring/valpekull.

Insemineringskull
I de tilfelle der hannhunden lever, stilles samme avlskrav som til øvrige hanner. For utenlandske hunder
må alle data vedlegges søknaden. I de tilfelle der hannhunden er død, vedlegges alle data søknaden, og
godkjenning vil vurderes i hvert enkelt tilfelle i styret etter innstilling fra komiteen. Ellers gjelder krav
som for øvrige kull.

Ensidig avl
Ved gjentagelse av en kombinasjon skal valpene fra det første kullet være minimum 18 mnd
før tispen pares på nytt.. Det må vedlegges tilgjengelig dokumentasjon på helse, (øyenlysning,
HD og evt. annet)
Dersom det første kullet var på mindre enn 3 valper kan denne regelen fravikes.
Matadoravl

En hann ønskes ikke som far til mer enn 20 % av valpene født i en prøveperiode på 5 år.
Oversikt over 20 % i antall valper legges ut for rasen hvert år, slik at det justeres.
Max. Antall kull pr. tispe er 3 kull. Minimum 1 år mellom hvert kull.

Dispensasjon (eget skjema)

Det kan søkes dispensasjon fra disse reglene i avlsrådet. Men krav som gjelder hundens helse, HD og
øyelysing kan ikke fravikes.
Kan gis ved gjentagelse av kombinasjoner, og ved bruk av hann utover 20 % regelen i en prøveperiode
på 5 år.
For kuperte hunder vedlegges 2 kritikker fra 2 forskjellige dommere autorisert for rasen, som bekrefter
testikler, beskriver hunden, og gir premiegrad.
Søkes 3mnd før parring på eget skjema.

NORSK KENNEL KLUBs ETISKE RETNINGSLINJER FOR AVL OG OPPDRETT
Avl og oppdrett medfører et stort ansvar og krever både kvalitetsbevissthet og seriøs opptreden av den enkelte
oppdretter. Dette omfatter ansvaret både for å ivareta og utvikle den aktuelle rasen gjennom utvalg, håndtering
og bruk av de aktuelle avlshundene, ansvaret for å legge forholdene best mulig til rette for valpene, samt oppfølging
av den enkelte valp og kjøper.
Dette gjøres både gjennom kontrakts- og avtalemessige forhold og ved råd og veiledning, og er av største
betydning for å sikre et på alle måter ansvarsfullt og bevisst hundehold. Det er en selvfølge at medlemmer av
Norsk Kennel Klub overholder følgende grunnleggende retningslinjer.
1. Behandle og ivareta sine hunder på best mulig måte slik at hundeholdet ikke er til sjenanse for noen.
Den enkelte rase skal behandles og følges opp ut fra de forutsetninger og behov som er spesielle for rasen.
2. Kun avle på hunder som er registrert i Norsk Kennel Klub eller av registre som er godkjente av Norsk Kennel Klub,
og som både er fysisk og psykisk skikket til avl.
3. Drive sitt oppdrett med de nødvendige kunnskaper mht. raselinjer, rasebeskrivelse og, for de raser der det er
aktuelt, de kravene som til enhver tid gjelder mht. jakt- og bruksprøvebestemmelser.
4. Lojalt følge de regler som til enhver tid gjelder vedrørende avlsrestriksjoner og påbud for å redusere forekomsten
av arvelige sykdommer. De hunder som benyttes i avl må oppfylle alle formelle krav som stilles for å få valper
registrert etter seg. Alle slike krav bør være oppfylt senest på parringstidspunktet.
5. Følge god kynologisk skikk i avlsarbeidet. Dette innebærer blant annet at tispen ikke bør pares før tidligst 2. løpetid
eller senere i henhold til den aktuelle raseklubbens anbefaling, ikke avle for tett eller ha for mange kull på samme
tispe. Hvorvidt en tispe kan pares på 2 påfølgende løpetider, vil være avhengig av alder, kondisjon, antall valper og
løpetidsintervall. Dersom en tispe har 2 kull i løpet av ett år, bør den ha minst ett års pause før neste valpekull fødes.
“Matadoravl” bør unngås.
Tisper kan normalt få registrert maksimalt 5 kull etter seg, dog slik at paring ikke kan finne sted etter fylte 9 år. Dette
kan fravikes dersom veterinær - før paring finner sted - kontrollerer tispen og gir en skriftlig attest på at det, etter
hans/hennes oppfatning, ikke er noe i veien for å sette på et valpekull på tispen og at tispen, uansett alder, er i
kondisjon og egnet for å ha valper. Attesten er gyldig i maksimalt 3 mnd. og må vedlegges registreringsanmeldelsen. I
tillegg til attesten, er det en selvfølge at regler for tetthet på kull overholdes.
6. Ved salg/overlatelse av hund, være kritisk og nøye i valg av kjøper og veilede han/henne både generelt som
hundeeier og i de spesielle forhold ved rasen som må ivaretas. Valper bør ikke leveres før de er 7 - 8 uker.
7. Ved all salg eller overlatelse av hund, benytte skriftlige avtaler som er underskrevet og levert begge parter. Ved
salg eller overlatelse av valp bør det vedlegges veterinærattest som ikke er eldre enn 1 uke.
8. Ved salg av valper, snarest mulig registrere valpene i Norsk Kennel Klub og overlate registreringsbeviset til kjøper
dersom annet ikke er avtalt i henhold til avtale.
9. Ikke overlate valp med skade og/eller sykdom til kjøper uten at det er gjort uttrykkelig oppmerksom
på forholdet og at det er angitt i kjøpeavtale.
10. Ved salg av valp og/eller inngåelse av avtale med spesielle betingelser, gjøre kjøper uttrykkelig oppmerksom på
betydningen av betingelsene (avlsrett, fôrvertavtale, eierforhold, osv.).
11. Aldri gi usanne opplysninger om oppdrett og i alle henseende etterleve Norsk Kennel Klubs lover og
bestemmelser.
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