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Søknad om godkjenning av  
 valpekull 

  Norsk Pinscherklubb v / avlsrådet 
 

Rase (sett kryss bak) 
Dvergpinscher:  Pinscher:  

 

Oppdretter 
Navn:  
Kennelnavn:  Tlf:  
Adresse:  Postnr.: Sted:  
E-post:  Hjemmeside:  

 

 Hannhunden Tispen 
Registreringsnr.:   
Registreringsnavn:   
Født:    
Farge:   
HD-status:   
AD-status:   
PL-status:   
Øyelyst, siste dato:   
Vaksinereaksjon:   
Utstillingsresultater:   
Bruksprøve resultater:   
Utført mentaltest:   
Dilute gentest:   
vWD gentest:   
B-locus gentest:   
Antall tidl. valper i Norge:   

 

Paring / kullet 
Paring utført / planlagt: Valper ventes:  
Innavlsgrad i kullet: Ønsker du valpeformidling:    JA           NEI 

 

Signaturer 
Oppdretter:  Dato: 
Kullet er:             GODKJENT                                               IKKE GODKJENT 
Avslrådets representant:  Dato:  

 

Som oppdretter har jeg satt meg inn i Avlsrådets regler og NKK’s etiske regler og plikter å sette meg inn i disse. 
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Oppdretter må være medlem av NPK og forplikte seg til å følge NKK’s Etiske regler for Hundeavl. 
Oppdretter forplikter seg til å registrere valpene i NKK. Ansvaret for avlen ligger hos oppdretteren.  

Oppdretter forespør avlsrådet ved raserepresentanten om godkjenning av paring (standardisert skjema). Etter 
behandling av forespørselen signeres denne av raserepresentant og returneres til oppdretter. Raserepresentanten 
videresender kopi av godkjenningen til valpeformidler. Oppdretter melder også fra til raserepresentanten om 
fødte valper, evt. dødfødte valper med defekter. Oppdretter melder også fra om tispen går tom. Dersom 
oppdretter ønsker valpeformidling, markeres dette på skjemaet.  
 
Merk: Søknad om kullgodkjenning skal være innsendt før valpene er født eller senest 14 dager etter fødsel.  

Godkjente kulle legges ut på klubben sin hjemmeside ved ønske om valpeformidling. Oppdretter informerer 
valpeformidler umiddelbart når alle valpene er solgt, slik at valpene blir strøket fra valpelisten. Hvis ikke 
valpeformidler mottar noen beskjed blir kullet automatisk strøket av listen når valpene er 12 uker.  

Eier må selv ovenfor avlsrådet dokumentere at avlshundene oppfyller de til enhver tid gjeldende krav med 
hensyn til sunnhet og eksteriør. 

Paringer der hannhund og tispe er nær beslektet, f.eks. far/datter, mor/sønn, halvsøsken og tilsvarende, vil ikke 
bli godkjent. Innavlsgraden må ikke være høyere enn 6,25 over 6 generasjoner (valp + 5 generasjoner). Kun 
gyldig ECVO-attest godkjennes for hunder bosatt og/eller registrert i et land tilknyttet ECVO. For hunder 
registrert og bosatt i land som ikke er tilknyttet ECVO, godkjennes det en så godt som tilsvarende attest. Minste 
krav er at det er blitt brukt spaltelampe-biomikroskop i undersøkelsen.  

Kun hunder som er sunne og friske og som har et godt temperament og rasetypisk eksteriør tillates brukt i avl. 
Hunder med generalisert demodikose skal ikke brukes i avl.  
Det stilles konkrete krav i forbindelse med avl for de enkelte raser, se klubben sin hjemmeside for hvilke krav 
som gjelder for hver enkelt rase.  

Huskeliste over hvilke dokumenter som skal sendes ved søknaden der hvor dette kreves eller har blitt skrevet i 
søknaden:  

• Kopi av øyelysings resultat 
• PL sjekk 
• HD resultat 
• AD resultat 
• Dilute-gentest 
• vWD-gentest 
• Mentaltest 

Ved bruk av utenlandske hunder må også kopi av registreringsbevis sendes med. Det kan søkes om dispensasjon 
fra reglene i avlsrådet. Halekuperte og ørekuperte hunder som ikke kan stilles ut i Norge, må forevises 2 
uavhengige dommere som skriver hver sin kritikk, bekrefter testikler og gir premiegrad som nevnt ovenfor.  
For utenlandske champions skal kritikker fra utstillinger og championatbevis kunne fremvises på forespørsel.  
Styre gir eventuelle dispensasjoner i samråd med avlsrådet.  

 

Gyldighet for godkjent kull er inntil 6 mnd. Paring må gjennomføres innen 6 mnd fra søkandsdato.  
Hvis gyldigheten på helseattestene har kortere gyldighet enn 6 mnd, er kullet godkjent så lenge attestene er 
gyldig i forhold til reglement på søketidspunktet.  


