Veiledning til oppdrettere.
Rollefordeling mellom oppdretter og avlsråd:
Opprettere har ansvaret for at deres avlskombinasjon og oppdrett er iht. til NKKs etiske grunnregler for
avl og oppdrett, klubbens avlsregler og rasespesifikk avlsstrategi (RAS). Avlsrådets oppgave er å
kvalitetssikre og bekrefte at oppdretters valgte kombinasjon er iht. disse reglene eller gi avslag om den
ikke er det.
Søknad:
Søknad om godkjenning av planlagt kull sendes avlsrådet i god tid før løpetid/paring. Møteplan ligger
på klubbens hjemmeside. Skjema finner du på klubbens hjemmeside.
Hvis du planlegger å bruke en utenlandsk hanhund må du sende med kopi av stamtavle/reg. bevis,
DNA-test, øyenlysningsskjema og avlsbedømmelse. På norskeide tisper/hanhunder finner vi det
meste på Dogweb, unntak er DNA-test hvis denne ikke er sendt inn til NKK og avlsbedømmelse hvis
denne ikke er innsendt eller foretatt i klubbens regi.
Hanhund:
Hvis du trenger hjelp til å finne hanhund er du selvsagt velkommen til kontakte avlsrådet – vi hjelper så
langt vi kan.
Arvelige sykdommer/defekter:
Det finnes få arvelige sykdommer på Schapendoes, men tidlig nyresvikt, forhøyede leververdier,
hjertesykdommen Persisterende Ductus Arteriosus (PDA), katarakt (øyesykdom), allergi og epilepsi er
noe som er kjent. Vedrørende forhøyede leververdier gjennomføres det et forskningsprosjekt som vil
gi rettledning for normalverdiområdet for Schapendoes. Når det gjelder defekter som utelukker hunder
fra avl har vi haleknekk, stumphale, bittfeil (over- under- og kryssbitt), alvorlig tannmangel: flere enn to
premolarer, manglende molarer, manglende hjørnetenner (canid) halefeil som “ringet hale”, blå øyne.
Avlsbedømmelse
Det er som hovedregel krav om avlsbedømmelse. Klubben har som minimum, tilbud om
avlsbedømmelse en gang i året i forbindelse med rasespesialen. I tillegg har også svensk og dansk
Schapendoesklubb avlsbedømmelser i forbindelse med sine spesialutstillinger. Hvis du får hunden din
avlsbedømt i utlandet må du sende inn en kopi til avlsrådet.
Det er også en gang iblant mulig å få utført avlsbedømmelse i forbindelse med at rasespesialister for
rasen dømmer på andre utstillinger i Norge. Da må du selv gjøre en avtale med denne dommeren.
Skjema bestiller du fra avlsrådet i klubben og etter at avlsbedømmelsen er gjennomført sender du
skjema sammen med bilde av hunden og kopi av reg. bevis til avlsrådet. Vi vil ta en gjennomgang og
sende det videre til avlsrådet i Nederland.
Avlsbedømmelse koster kr 200,00 for å dekke klubbens utgifter.
DNA-testen:
DNA-testen må gjøres i forhold til en øyensykdom, dvs. Progressiv retinal atrofi (PRA). Denne testen
er basert på forskning foretatt av Universitetet i Bochum, Tyskland. Siden mars 2018 er testen utført
ved Biofocus LADR Gesellschaft für biologische Analytik in Recklinghausen, I Tyskland. Det ligger et
skjema på klubbens hjemmeside som du må fylle ut og ta med til veterinær som da tar
blodprøve/swab av hunden og sender prøvene til Tyskland. Det ligger også et skjema på NKK side
(Min side) som du også printer ut og når du får prøvesvaret kan du sende dette til NKK for registrering
på Dogweb.
Biofocus tar € 59.50 inkl VAT for medlemmer (€ 71,40 for ikke-medlemmer) Biofocus har resultater fra
Universitetet i Bochum og har samarbeidet med klubbene i Europa og lister over prøvesvarene blir
sendt til alle avlsrådene i Europa.

Det finnes andre laboratorier som nå også utfører DNA-testen, men disse er ikke villige til å
samarbeide med schapendoes-klubbene og vi vil derfor sterkt anbefale at man bruker Biofocus
Info til avlsrådet:
Når hunden din har blitt paret er det fint om du sender en melding til avlsrådet gjerne innen en uke
etter. Når valpene er blitt født vil vi gjerne ha beskjed innen 14 dager med antall og fordeling av kjønn.
Annonsering:
Så snart en kombinasjon er godkjent er du velkommen til å annonsere på klubbens hjemmeside under
“planlagte kull”. Send inn fine bilder av hanhund og tispe og når du forventer paring.
Når valpene har kommet annonserer du under “valper født”. Annonseringen av valper er gratis.
MRK. kun godkjente kombinasjoner/kull kan annonseres.

Valpeformidler:
Klubbens valpeformidler hjelper gjerne til med å formidle kontakt mellom oppdrettere og mulige
valpekjøpere. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker hjelp.
Nye eiere:
Vi ønsker gjerne de nye eierne velkommen i Norsk Schapendoesklubb og styret har vedtatt at klubben
dekker medlemskontingenten det første året, mens eierne selv må dekke grunn kontingenten til NKK.
De nye eierne må selv melde seg inn via Norsk Kennelklubb og betale regningen for så å sende
kvitteringen til klubbens kasserer slik at medlemskontingenten kan refunderes.
For å melde deg inn går du inn på "Min side" på NKKs hjemmeside, https://www.nkk.no/. Velg "Meld
inn i ny klubb", som ligger oppe, litt til høyre for midten av siden. Om du også skal melde inn
familiemedlemmer, kan du enten kontakte NKK eller klubben, som kan legge dette inn for deg. Send
informasjon om hvem du ønsker skal inngå som familiemedlem. Disse må være registrert på samme
adresse.

