Forslag til endring i avlsanbefalinger fra avlsrådet.
Viser til referat fra avlsrådsmøte 25/4-22 sak nr 2.
Per idag følges disse retningslinjene:
Følgende retningslinjer gjelder for avl/oppdrett:
• Oppdrettere forplikter seg til å følge NKKs etiske grunnregler for avl og
oppdrett.
• Begge avlsdyr må ha HD-status A, B eller C.
• Avlsdyrenes samlede HD-indeks bør være over 200. Les mer om HDindeks her.
• Begge avlsdyrene skal være stilt på minst én offisiell utstilling. Begge
avlsdyr må minst ha 2. premie (very good).
• Tispen bør ha fylt 2 år før parring.
• Klubbens anbefalte avkom pr. avlshannhund er 45 stk.
• Oppdretter må innestå for at kullets foreldre er friske og sunne.
• Oppdretter plikter å gjøre kjøperen oppmerksom på feil og mangler ved
valpen.(jfr. NKK’s retningslinjer).
• Alle valper skal ha gjennomgått ormekur og leveres med veterinærattest,
og NKK’s kjøpekontrakt.
• Valpene skal ikke leveres før etter åtte ukers alder.
• Oppdretteren må sende inn rapportskjema om alle sine kull til
sunnhetsrådet.
Selv når ovenstående regler er fulgt, er ansvaret for kvaliteten på hver enkelt
valp helt og holdent oppdretterens.
Avlsrådet anbefaler disse endringene:
Følgende retningslinjer gjelder for avl/oppdrett:
• Oppdrettere forplikter seg til å følge NKKs etiske grunnregler for avl og
oppdrett.
• Begge avlsdyr må ha HD-status A, B eller C.
• Avlsdyrenes samlede HD-indeks bør være over 200. Les mer om HDindeks her.
• Begge avlsdyrene skal være stilt på minst én offisiell utstilling. Begge
avlsdyr må minst ha 2. premie (very good).
• Tispen SKAL ha fylt 2 år før parring.
• Klubbens anbefalte avkom pr. avlshannhund er 45 stk.
• Oppdretter må innestå for at kullets foreldre er friske og sunne.
• Oppdretter plikter å gjøre kjøperen oppmerksom på feil og mangler ved
valpen.(jfr. NKK’s retningslinjer).

• Alle

valper skal ha gjennomgått ormekur og leveres med veterinærattest,
og NKK’s kjøpekontrakt.
• Valpene skal ikke leveres før etter åtte ukers alder.
• Oppdretteren må sende inn rapportskjema om alle sine kull til
sunnhetsrådet.
Selv når ovenstående regler er fulgt, er ansvaret for kvaliteten på hver enkelt
valp helt og holdent oppdretterens.
Endringen begrunnes enkelt ved at vi har en sent utviklet rase både
kroppslig og mentalt. Vi anser det ikke nødvendig å bruke en tispe i
avl før den er fysisk og mentalt moden for det. Det er ingenting
som kan forsvare å avle på en tispe på 18 mnd, selv om NKK
tillater dette. Vi mener rasespesifikke hensyn må tas ifht hvilke
anbefalinger/krav klubben setter for sine avlsdyr. Vi anser rasen
som sent utviklet på alle plan, og erfaringsmessig er de færreste
tisper modne nok til å ha ett valpekull ved 20 mnd alder. Avlsrådet
anbefaler endring i reglene på dette punktet ang tispens alder for å
få formidle valpekullet på raseklubbens hjemmeside. Vi anbefaler
at punktet endres til 2år, og går fra BØR til SKAL.
Videre anbefaler avlsrådet at det settes en nedre aldersgrense for
bruk av hannhund i avl, mye på grunn av de samme argumentene
som ovenfor, mental og fysisk utvikling. Avlsrådet anbefaler krav
om at hannhund skal være utstillt med minimum VG i
unghundklasse, og skal være fylt 18 mnd ved parring.
Avlsrådet ønsker også at klubben har en generell anbefaling om
testing av PLL. Ønsket anbefaling er:
PLL FRI mot FRI
PLL FRI mot BÆRER

