Retningslinjer for oppføring på valpelisten og
oppdretterlisten til Norsk Retrieverklubb.
Godkjent av Hovedstyret i Norsk Retrieverklubb 20.02.2021

Raseklubbens oppgave er via sine raseråd å veilede
oppdrettere, skaffe til veie informasjon som setter
oppdretterne i stand til å ta gode valg samt å informere publikum som er ute etter å skaffe seg
en retrievervalp.
For å kunne utføre denne jobben har raseklubben noen regler som raserådene forholder seg til
ved oppføring av kull på valpelista som klubben henviser publikum til. Ofte kan
etterspørselen være større enn tilbudet, da anbefaler klubben at publikum henvender seg til
oppdrettere som har bedt om å bli oppført på klubbens oppdretterliste og som har erklært at de
forholder seg til klubbens regelverk i sin avl.
Retrieverrasene er generelt friske hunder, men alle raser har sine utfordringer helsemessig
som vi ønsker å gjøre så få som mulig.
Det presiseres at klubben ikke har noe ansvar for de valpene som oppdretterne produserer,
dette er oppdretternes ansvar.
______________________________________________________________________

Kriterier for avlshunder og godkjente paringer i NRK

A. Generelle krav
A 1. NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett skal følges.
A 2. Begge foreldredyrene skal være registrert i register anerkjent av NKK.
A 3. 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 4. Det skal kun avles på klinisk friske hunder.
A 5. Tispen skal være minimum 24 mnd. gammel og bør være yngre enn 5 år på
parringstidspunktet for sitt første kull.
A 6. Oppdretter skal bestrebe å ivareta rasens genetiske variasjon.
Hanhunder skal som hovedregel ikke ha flere avkom enn 5 % av antall registrerte
hunder i Norge i rasen de siste 5 år. Om denne grensa overstiges skal Norsk
Retrieverklubb vurdere å søke NKK om avlssperre for flere avkom etter hanhunden.

lnnavlsgraden bør ikke være høyere enn 6, 25 % i fem generasjoner. Dette
tilsvarer søskenbarn parring 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),
samt psykiske lidelser som aggresjon eller nervøsitet.
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. Kjent HD diagnose. Index bør vektlegges i henhold til NKK sine anbefalinger.
For utenlandske hunder: kjent diagnose.
B 2. Hunden skal være øyelyst og erklært fri for alvorlige arvelige øyensykdommer,
se tilleggskrav for den enkelte rase med hensyn til gyldighetsperiode. Eventuelle
anmerkninger skal oppgis på valpelisten i egen rubrikk, og det anbefales å ikke pare
to individer med samme type anmerkning. Raserådene kan gi dispensasjon for
utenlandske hunder.
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.
C 4. Øyenlysningsattest skal ikke være eldre enn to år på paringstidspunktet.
D. Tilleggskrav Curly Coated retriever
D 1. En avlshund bør ikke ha flere enn to kull i Norge. Dersom det vurderes et tredje
kull bør det tas en vurdering av hvordan dette påvirker genvariasjonen i rasen for å
unngå matadoravl.
D 2. Hunder med epilepsi skal ikke brukes i avl. Dersom det forekommer epilepsi hos

nært beslektede hunder av avlsdyret,skal det foretas en vurdering av kombinasjonen.
D 3. Hunder med pelsfeil (Canine follicular disease) skal ikke benyttes i avl.
D 4. Hunder med HD-status D og E skal ikke brukes i avl. Hunder med HD-status C
kan brukes i avl dersom hunden har særskilte kvaliteter og oppfyller øvrige krav.
En hund med C hoft skal kun pares med hund som er fri for HD.
D 5. Avlshunder bør testes for genetiske sykdommer der det er utviklet rasespesifikke
tester.
D 6. 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.
D 7 Det skal ikke avles på hunder som viser overdreven frykt/ aggresjon i møte med
fremmende personer, eller annen overdreven redsel.
D 8. Øyenlysningsattest skal ikke være eldre enn et år på paringstidspunktet.
E. Tilleggskrav Flatcoated retriever
E 1. Skal være fri for HD, dvs grad A eller B.
E 2. Minst et av foreldredyra skal være fri på gonioscopi
E3. Øyenlysningsattest skal ikke være eldre enn et år på paringstidspunktet.

F. Tilleggskrav Golden retriever
F 1. Kjent AA status.
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.
F 3. Minst ett av foreldredyrene skal være fri for PRA enten via gentest eller via
foreldredyr.

F 4. Øyenlysningsattest skal ikke være eldre enn to år på paringstidspunktet.
G. Tilleggskrav Labrador retriever
G 1. Status 0-1 på albuer godkjennes.

G 2. Øyenlysningsattest skal ikke være eldre enn to år på paringstidspunktet.

H. Tilleggskrav Nova Scotia Duck tolling retriever
H 1. Bør gentestes for øyensykdommer hvor det finnes tilgjengelige rasespesifikke
tester.
H 2. Minst en av foreldrene skal ha kjent status, Normal, clear/A når det gjelder PRA.
H 3. 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.
H 7. Maksimalt 45 avkom etter samme hund kan registreres. (Gjelder paring foretatt
etter 01.01.18) Overstiges maksimumsantallet i et valpekull vil hele kullet bli
registrert. Det er først når maksimumsantallet er nådd ved paring at
registreringsrestriksjoner slår inn. Det er mulig å søke om ytterligere dispensasjon.
Frossen sæd kan brukes tidligst 8 år etter oppnådd maksimusgrense.

I. Raserådene
Medlemmer i raseråd forutsettes å ha god kjennskap til sin rase. Medlemmene skal
holde seg oppdatert om ny informasjon som gjelder rasen. Det kreves taushetsplikt
omkring alle forhold omkring de enkelte saker som raserådets medlemmer får
kunnskap om.
I 1. Raserådene kan sette ytterligere begrensninger vedrørende sykdom for sin rase.
Disse må kunne dokumenteres på grunnlag av tilgjengelig informasjon og eventuelle
tilleggskrav må godkjennes av Hovedstyret i Norsk Retrieverklubb.
I 2. Raserådet kan nekte oppført og /eller fjerne kull fra valpelisten hvis man senere
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 begrunnet og sendes raserådet i god tid før paring.
I 4. Raserådene står fritt til å kunne kontakte oppdrettere på oppdretterlisten for å gi
råd og veiledning i avlsarbeidet.

J. Valpeliste
J 1. Oppføring på valpelista er gratis.
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.
Kriterier for å stå på oppdretterliste i NRK
Generelle krav:
•
•
•
•
•
•
•

Oppføring på oppdretterlista er gratis.
Oppdretter må være medlem av Norsk Retrieverklubb
Oppdretter bør som hovedregel følge klubbens retningslinjer for avl.
Oppdretter skal ha kennelnavn godkjent av FCI.
Valpene må la seg kunne registrere i NKK og NKKs etiske retningslinjer for avl og
oppdrett skal følges.
Oppdretter oppfordres til å skaffe seg all kunnskap om oppdrett som tilbys innen
NKK og NRK, herunder oppdretterskolen i NKK, og RAS for egen rase.
Oppdretter er forpliktet til å opptre på en slik måte at NRKs formål og anseelse
fremmes. (ref. §2-1 i NRKs lover)

