Retningslinjer for oppføring på valpelisten
til Norsk Retrieverklubb
Kriterier for avlshunder og godkjente paringer i NRK
Godkjent av Hovedstyret i Norsk Retrieverklubb 20. april 2015

A. Generelle krav
A 1.

Generelle krav i henhold til NKK sine retningslinjer skal være tilfredsstilt.

A 2.

Begge foreldredyrene skal være registrert i register anerkjent av NKK.

A 3.

Oppdretter og kullet skal følge NKKs etiske retningslinjer for hundeavl.

A 4.

Ved salg av valper gjelder følgende:
a

Valper skal ikke leveres før 8 ukers alder.

b

Valper skal leveres med veterinærattest av ny dato (ca. 1 uke).

c

Valper skal være behandlet mot innvollsorm etter anbefalte rutiner.

d Valper skal leveres med kjøpekontrakt, underskrevet av begge parter.
A 5.

Tispen skal være eldre enn 2 år ved første kull og bør være yngre enn 5 år ved første
kull.

A 6.

lnnavlsgraden bør ikke være høyere enn 6, 25 % i fem generasjoner. Dette tilsvarer
søskenbarnparing under forutsetning at hundene ellers er ubeslektet.

A 7.

Oppdretter skal bekrefte at begge foreldredyrene, på paringstidspunktet, så langt det
er mulig å få kjennskap til dette:
a Ikke har arvelige sykdommer som oppdretter kjenner til (i tillegg til de som er
nevnt under krav til avlsdyr eller spesifikt for rasen).
b Ikke blir eller har blitt medisinert over lengre perioder for lidelser av psykisk
eller fysisk karakter.
c At det ikke er foretatt operative inngrep på foreldrene for å korrigere
defekter av fysisk karakter (f.eks. kne- eller albueleddsoperasjon)
d At foreldredyrene ikke har sykdommer eller lidelser som må antas å være
arvelige og som fører til lidelse for hunden eller store økonomiske og
arbeidsmessige byrder for eventuelle valpekjøpere. Eksempelvis kan nevnes
kronisk ørebetennelse og andre hudlidelser som furunkulose og kronisk
våteksem, allergier, matømfintlighet, kroniske kneproblemer eller lignende).
e Begge foreldrene skal være premiert på jaktprøve og/eller utstilling
tilsvarende minst 3 BK på jaktprøve eller minimum 2 x Excellent på utstilling.

B. Generelle krav til avlsdyr
B 1.

Hunden bør være fri for HD, dvs grad A eller B.

B 2.

Hunden skal være øyelyst og erklært fri for alvorlige arvelige øyensykdommer, der
attest ikke er eldre enn 1 år på paringstidspunktet. For Labrador og Chesepeak skal
attest ikke være eldre enn 2. år ved parringstidspunktet.

B 3.

Totalt antall avkom etter en hannhund bør ikke overskride et antall tilsvarende 5 % av
registrerte i rasen i Norge i løpet av de siste 5 år. Dersom det er ønskelig med
ytterligere bruk av hannhunden, skal det overfor raserådet dokumenteres at
hannhunden avler spesielt godt når det gjelder helse-, bruks- eller eksteriørmessige
kvaliteter.

C. Tilleggskrav Chesapeake Bay retriever
C 1.

Bør gentestes for øyensykdommer hvor det finnes tilgjengelige tester.

C 2.

Bør være røntget for AA.

C 3.

Gjentak av nærliggende kombinasjoner bør ikke forekomme.

D. Tilleggskrav Curly Coated retriever
D 1.

lnnavlsgraden skal ikke være høyere enn 6, 25 % i fem generasjoner. Dette tilsvarer
søskenbarnparing under forutsetning at hundene ellers er ubeslektet.

D 2.

En avlshund bør ikke ha flere enn to kull i Norge. Dersom det vurderes et tredje kull
skal raserådet kontaktes for en vurdering av hvordan dette påvirker den genetiske
variasjonen i rasen for å unngå matadoravl. Brukes en utenlandsk hannhund bør
denne ikke ha flere enn 5 kull totalt.

D 3.

Ingen kombinasjon bør gjentas dersom kullet består av mer enn to - tre levendefødte
valper.

D 4.

Hunder med epilepsi skal ikke brukes i avl. Dersom det forekommer epilepsi hos nært
beslektede hunder skal det foretas en nærmere vurdering av kombinasjonen, med
hensyn på foreldregenerasjon, søsken, halvsøsken og tidligere avkom.

D 5.

Hunder med pelsfeil (Canine follicular disease) skal ikke benyttes i avl.

D 6.

Hunder med HD-status D og E skal ikke brukes i avl. Hunder med HD-status C bør ikke
brukes i avl. Det skal sendes inn en dispensasjonssøknad til raseråd curly dersom en
hund med C på hoftene ønskes anvendt. Det skal gode grunner til å bruke en hund
med C-status. Den skal da ha andre særlig positive egenskaper som begrunner avl.

D 7.

Avlshunder bør testes for genetiske sykdommer der det er utviklet rasespesifikke
tester.

D 8.

Hunder som er bærere av gen for autosomal recessiv nedarvet sykdom (f. eks EIC,
GSD, cord1PRA) bør kun brukes dersom den pares med en hund som er fri for det
sykdomsfremkallende genet. Hunder som er affisert bør ikke brukes i avl. Det kan
gjøres unntak med hensyn på EIC, ved at både affiserte hunder og bærere kan
benyttes i avl dersom avlshunden har særskilte kvaliteter og det pares med en hund
som er fri for EIC. Det må i så fall godkjennes av raserådet før paring finner sted.

D 9.

Det skal ikke avles på hunder som viser overdreven frykt/ aggresjon i møte med
fremmende personer, eller annen overdreven redsel.

E. Tilleggskrav Flat Coated retriever
E 1.

Skal være fri for HD, dvs grad A eller B.

E 2.

Bør undersøkes for glaukom.

E3.

I kull der et av foreldredyrene har anmerkning på øyne, SKAL den andre være fri (uten
anmerkning). Alle anmerkninger skal oppgis på valpelisten i egen rubrikk

E4

Hvis hunden IKKE er jaktpremiert gjelder følgende krav til utstillingsresultater: 2 x HP
fra JK/AUK eller 2 x 1 AK eller en av hver av disse (oppnådd før 1. januar2011) eller 2 x
Excellent (oppnådd etter 1. februar 2011).

F. Tilleggskrav Golden retriever
F 1.

Kjent AA status på hunder født etter 01.01.2013.

F 2.

Skal være fri for HD. Dersom en hund med HD-status C anvendes i avl skal den være fri
for AA og foreldredyrenes samlede index skal være over 200. HD-status D og E skal
ikke anvendes. Det skal sendes inn en dispensasjonssøknad til raseråd golden dersom
en hund med C på hoftene ønskes anvendt.

F 3.

Fri for alvorlige øyesykdommer. Dersom en av hundene har en anmerkning, skal
partneren være uten anmerkning. Alle anmerkninger skal oppgis på valpelisten i egen
rubrikk.

F 4.

Hvis hunden IKKE er jaktpremiert gjelder følgende krav til utstillingsresultater: 2 x HP
fra JK/AUK eller 2 x 1 AK eller en av hver av disse. ( oppnådd før 1.januar2011) eller 2 x
Excellent (oppnådd etter 1.februar 2011).

G. Tilleggskrav Labrador retriever
G 1.

Skal være røntget for AA

G 2.

Krav til jaktpremiering: 2. BK. Hvis hunden ikke er jaktpremiert gjelder følgende krav
til utstillingsresultater: 2 x HP fra JK/AUK eller 2 x 1 AK eller en av hver av
disse.(oppnådd før 1. januar 2011) eller 2 x Excellent (oppnådd etter 1. februar 2011)

H. Tilleggskrav Nova Scotia Duck tolling retriever
H 1.

Bør gentestes for øyensykdommer hvor det finnes tilgjengelige tester.

H 2.

Minst en av foreldrene skal ha kjent status, Normal, clear/A når det gjelder PRA.

H 3.

Hvis hunden IKKE er jaktpremiert gjelder følgende krav til utstillingsresultater: 2 x HP
fra JK/AUK eller 2 x 1 AK eller en av hver av disse. (oppnådd før 1.januar2011) eller 2 x
Excellent (oppnådd etter 1. februar 2011).

H 4.

Gjentak av nærliggende kombinasjoner bør ikke forekomme.

H 5.

Gjenparinger skal ikke forekomme såfremt forrige kull ga 3 eller flere levende valper.

H 6.

Etter 20 avkom, skal bruk av hanndyr avventes i 1 år for å kunne vurdere status på
avkom i forhold til helse og mentalitet.

I. Raserådene
I 1.

Raserådene kan sette ytterligere begrensninger vedrørende sykdomstilfeller for sin
rase. Disse må kunne dokumenteres på grunnlag av tilgjengelig informasjon og
eventuelle tilleggskrav må godkjennes av Hovestyret i Norsk Retrieverklubb.

I 2.

Raserådet kan også nekte oppført og /eller fjerne kull fra valpelisten hvis man på et
senere tidspunkt oppdager alvorlige sykdommer og/eller mangler ved kullet. Dette må
kunne dokumenteres og sykdommen/mangelen må vanligvis anses å få stor betydning
for valpekjøperen eller for hundens livskvalitet.

I 3.

Raserådene har anledning til å dispensere fra gjeldende regler i spesielle tilfeller.
Dispensasjonssøknader må være særdeles godt begrunnet.

I 4.

Raserådene står fritt til å kunne kontakte oppdrettere på oppdretterlisten for å gi råd
og veiledning i avlsarbeidet.

J. Valpeliste
J 1.

Prisen fastsettes av Hovestyret og er tilgjengelig på www.retrieverklubben.no.
Betalingen gjelder for inntil 12 uker og videre oppføring etter 12 uker medfører ekstra
betaling.

J 2.

Kullet fjernes fra valpelisten når valpene er fylt 8 uker. Ønsker oppdretter at kullet skal
stå på lista utover dette, må dette bekreftes ukentlig.

All avl er oppdretters ansvar alene

