Retningslinjer for avl.
1.

Oppdretter er til en hver tid selv ansvarlig for sitt eget oppdrett. Alle skal følge retningslinjer for avl og
oppdrett i NBSK, NKKs etiske retningslinjer for avl oppdrett og NKKs avlsstrategi.

2. Avlsdyret og alle dets søsken og foreldre skal være sosialt og fysisk veltilpasset, og ha utviklet et riktig
adferdsmønster. Vurdering av gemytt og helsemessig status blir gjort på bakgrunn av utstillingskritikker,
tester og opplysninger fra hundens eier og oppdretter.
Avlsdyrets foreldre skal til enhver tid følge gjeldene krav til HD-AD status.
3. Ingen avlsdyr må være nærmere i slekt enn søskenbarn, eller ha høyere innavlsgrad enn dette! [1]
Innavlsgraden skal utregnes på 5 generasjoner.
4. Avlstispen skal ha fylt 2 år før første fødsel. Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være
avhengig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall. Dersom en tispe har 2 kull i løpet av 1 år, skal
den ha minst 1 års pause før neste valpekull fødes. *
Tisper som har fylt 7 år [2] skal det vises opp veterinærattest for før paring finner sted. Tisper bør ikke få sitt
1. kull etter fylte 5 år.
5. Avlsdyret skal ha oppnådd minimum 1 x Very Good etter fylte 24 mnd, eller minimum 2 X Very Good før
fylte 24 mnd på offisiell utstilling ( for to forskjellige dommere ) [5] *
6. Minst 50 % av helsøsken, inklusiv avlsdyret, skal være HD-frie. Minst 35 % av helsøsken inklusive avlsdyret
skal være fri for AD. Svak grad AD tillates brukt, men kun mot fritt. Ikke røntget hund regnes som dysplast.
Ved dokumentert bortgang i kullet/kullene før fylte to år som ikke kan tilbakeskrives til HD/AA, tas disse
ikke med i beregningen.
7. Ved bruk av utenlandske avlsdyr, samt sædimport og importerte hunder (unntatt Sverige3) skal avlsdyret og
dets foreldre fylle kravene til gjeldende HD/AD status.
Oppdretter står ansvarlig for fullstendig dokumentasjon om helsestatus, HD/AD status samt
utstillingsresultat. Ved bruk av utenlandske avlsdyr, samt sædimport og importerte hunder (unntatt Sverige)
tas det ikke hensyn til søskens HD/AD status, såfremt dette ikke er kjent.
8. Etter kullet der den 30. valpen blir født, settes avlsdyret på stopp for avkomsgransking.[4] Kull utover dette
gjøres avhengig av avkomsgranskingens resultat. Ingen hund skal ha flere avkom enn 5 % av samtlige
registrerte hunder i rasen de siste 5 år. En hund som har nådd denne grensen med tilfredsstillende resultat,
tillates å ha 10-15 valper pr. år etter fylte 7 år.
9. Hannhunder som har fylt 8 år, som er sosialt veltilpasset og har et riktig adferdsmønster kan etter rådføring
med avlsrådet benyttes i avl, selv om den ikke følger alle de øvrige kravene i retningslinjene. Ved
vurderingen skal det ses hen til slektningenes levealder.
10. For å kunne frigi et avlsdyr etter avkomsgransking skal HD-resultatet for avkom være 20 % eller lavere, og for
AD 35 % eller lavere. For avkomsresultat på 20-25 % HD og 35-40 % AD, gis avlsdyret anbefalning på
anvendelse til ytterligere 10 – 15 valper. Kontinuerlig oppfølging skal skje.
11. En kullkombinasjon med over 3 valper gjentas ikke før kullet er avkomsgransket og tilfredsstiller
retningslinjenes krav.
12. Et avlsdyr får ha 10-15 nye avkom dersom et kull har sterkt avvikende resultat med hensyn til
avkomsgranskingen. Dette forutsetter at de øvrige kull tilfredsstiller gjeldende krav til frigivelse.
13. Hunder som har hatt meningitt skal ikke brukes i avl. Hunder som har gitt meningitt må bare brukes på ikkeregistrerte meningittbelastede slekter. Med slekt regnes her helsøsken og deres foreldre.
14. Saksebitt og tangbitt er godkjente bitt. Underbitt og overbitt godkjennes ikke. Dokumentasjon fra siste
utstillingskritikk hvor bittet er nevnt, er gjeldende.
Det tolereres mangel av opp til 2 tenner.

15. Ved bruk av frossen sæd fra norske/norskeide hannhunder, skal det tas hensyn til de regler/ retningslinjer
som gjaldt ved tidspunkt for nedfrysning av sæden. Selv om de skulle avvike fra dagens gjeldende
regler/retningslinjer.
16. Ved bruk av hunder som ikke oppfyller overnevnte retningslinjer for avl og brudd på disse, vil man ikke
kunne benytte NBSKs valpeformidling, samt bli fjernet eller nektes tilgang til å stå på NBSKs oppdretter – og
hannhundliste. Dette vil gjelde umiddelbart og frem til ett år etter at kullet er registrert på dog-web.
[1] Innavlsgrad på søskenbarn er 6,25
[2] 7 års grensen gjelder for tisper som har hatt kull tidligere
[3] For svenskfødte hunder gjelder norske regler.
[4] Samtlige fødte valper etter at avlsdyret er satt på stopp for avkomsgranskning, skal regnes med.
[5] Tilpasningen av regelen ikke har tilbakevirkende kraft
Generelt nyttes normale avrundingsregler, dvs. 1-4 avrundes ned til nærmeste hele tall, 5-9 rundes opp til
nærmeste hele tall.

Hvilken dokumentasjon klubben godtar.

I forbindelse med at det er blitt mer utbredt å importere valper og voksne hunder fra utlandet, og at disse ønskes
brukt i avl og godkjent etter klubbens avlsretningslinjer, er det behov for en presisering av hvilken
dokumentasjon for HD og AA status som klubben krever.
NBSK har bedt NKK om registreringsrestriksjoner for vår rase. (unntatt Sverige) Se lenken..
http://web2.nkk.no/tjenester/registrering/raser-med-registreringsrestriksjoner
(raser med restriksjoner).
Se også Kennelklubbens regler for praktiserings av registreringsrestriksjonene;
http://web2.nkk.no/wp-content/uploads/2012/05/registeringsrekstriksjoner.pdf
Samme regler vil gjelde ved sædimport.
Med utgangspunkt de krav til dokumentasjon NKK har, legger NBSK følgende til grunn for krav til
dokumentasjonen i forbindelse med våre avlsretningslinjer.
AVLSDYRET – Dersom status ikke fremgår av registreringene i NKK:
Importerte hunder
a. Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits, Sverige, Tyskland: Status må
enten fremgå av hundens stamtavle (export pedigree fra land utenfor Norden) eller være dokumentert i original
fra hjemlandets kennelklubb.
b. USA:
Status må enten fremgå av hundens stamtavle (export pedigree) eller være dokumentert i original fra OFA
c. Alle andre land:
Status må være dokumentert via FCIs internasjonale HD-/AD-certifikat.
Utenlandskeide/ utenlandsregistrerte hunder
a. Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits, Sverige, Tyskland; Status må
enten fremgå av hundens stamtavle, være dokumentert fra hjemlandets kennelklubb eller via FCIs internasjonale
HD-/AD-certifikat.
b. USA:
Status må enten fremgå av hundens stamtavle eller være dokumentert fra OFA
c. Alle andre land:
Status må være dokumentert via FCIs internasjonale HD-/AD-certifikat.
AVSLDYRETS FORELDRE - Dersom status ikke fremgår av registreringene i NKK:
Når det gjelder krav til dokumentasjonen av HD/AD på avlsdyrets foreldre, skal en av følgende alternativer
sendes inn til AR:
-‐
HD/AD status dokumentert fra landets kennelklubb (forutsatt medlem av FCI)
-‐
Stamtavle fra landets kennelklubb der status fremgår (forutsatt medlem av FCI)
http://www.fci.be/membres.aspx
-‐
Offisiell status fra OFA
-‐
FCIs internasjonale HD/AD-certifikat

-‐

Fra England (UK) godtar klubben stamtavle (certified export pedigree) fra The Kennel Club (UK)
http://www.thekennelclub.org.uk

AVLSDYRETS SØSKEN Dersom status ikke fremgår av registreringene i NKK:
Nr 7 siste setning - søsknenes HD/AA status.
For å godkjenne søsknenes status må vi minimum motta et av følgende dokument:
-‐
HD/AD status dokumentert fra landets kennelklubb (forutsatt medlem av FCI)
-‐
Stamtavle fra landets kennelklubb der status fremgår (forutsatt medlem av FCI)
http://www.fci.be/membres.aspx
-‐
offisiell status fra OFA
-‐
FCIs internasjonale HD/AD certifikat
-‐
I motsatt fall vil status anses som ukjent i henhold til denne bestemmelsen.
NB! Dokumentasjonen skal sendes NBSKs avlsråd
Styret 25.10.2012

Presiseringer.
Tydeliggjøring av avlsretningslinje punkt 4.
*Det presiseres at NKK og NBSK`s retningslinje avviker noe fra hverandre på enkelte punkter. I kontakt med NKK har de
gjort oss oppmerksomme på at de er svært nøye når ei tispe har tette kull. I praksis vil dette si, at dersom ei tispe har 2 kull i
løpet av 1 år, må det gå minimum 365 dager før eventuelt ytterligere kull.

Informasjon angående avlsretningslinje punkt 5.
*Det har i AR tidligere vært praktisert at man likestiller en excellent med to very good (vg) i jk/uk. Nåværende AR oppdaget
dette i forbindelse med to innsendt avlssaker, der oppdretter tidligere hadde fått et skriftlig OK på nettopp dette. Nåværende
AR kunne derfor ikke endre denne praksisen uten videre, men vi ser at en slik tolkning kan gi rom for misforståelser og ulik
behandling.
De fleste medlemmer har nok oppfattet retningslinjen konkret slik den står, d.v.s at man må ha minimum very good, minst to
ganger, for to forskjellige dommere. AR har tatt opp denne konkrete problemstillingen på alle RAS-møtene vi har hatt til nå,
og det har vært et samstemt ønske om å ikke tolke retningslinjen på annen måte enn slik den står.
Tilbakevirkende kraft eller ei.
Avlsrådet bruker avlsretningslinjene som verktøy i sitt arbeide, og merker ganske ofte at forandringer kan skape rom for feil
og ulike tolkninger. Vi ønsker derfor å presisere at AR skal jobbe etter to hovedprinsipper:
1. Når en avlsretningslinje endres, skal ikke det få konsekvenser for hunder som tidligere er benyttet i avl og da
oppfylte kravene, ei heller for hanner som står oppført på avlshannslista, men som ikke er benyttet i avl enda.
2. Når det innkommer nye opplysninger om en hund eller dets søsken/foreldre kan dette derimot medføre at
tidligere ”godkjente” avlshunder, ikke lenger fyller kravene. Det kan f.eks. være når en hund får en
diskvalifiserende bittfeil påført på utstillingskritikken, eller at det tilkommer nye offisielle/kjente
røntgenresultat på søsken til en import, og dette viser at kullet importen kommer fra, er for dårlig på bena.

