
NDKs VALPEFORMIDLING

Alle tispeeiere som er medlem av NDK har rett til å bruke valpeformidlingen dersom begge avlshundene tilfredsstiller klubbens krav til 
avlsdyr, og at hun/han forplikter seg til å følge klubbens krav til oppdretter.  
Alle valpekull må være diskutert med/meldt til avlsrådet før parring, hvis de skal formidles gjennom NDK`s valpeformidling. Oppdret-
ter må ha vært i kontakt med avlsrådet, enten pr. mail, brev eller telefon. Bekreftelse fra avlsrådet skal foreligge før formidling finner 
sted.

Krav til avlsdyr

For at kullet skal kunne formidles gjennom valpeformidlingen skal kravene være innfridd før parringen finner sted. 

1. Begge avlshundene skal være fri for hofteleddsdysplasi (HD).

2. Hunder som er diagnostisert med OCD skal ikke benyttes i avl.

3. De 5 første generasjonene etter kjent bærer av ARDS skal ikke brukes i avl. 
Ved dobling skal summen av avlshundenes ARDS-generasjoner ikke være lavere enn 13.*

4. Hunder med blå øyne (ett eller to) skal ikke brukes i avl. **

5. Hunder med patch kan benyttes i avl på følgende betingelser: 
Hunden skal oppfylle Krav til Avlsdyr. 
Vedr: krav til premiering: Det må foreligge ekstriørvurdering fra autorisert dommer foretatt på NDKs utstilling. Vurderingen skal tilsvare 
minst premieringen «very good».

6. En tispe som skal brukes i avl skal være fylt to år før 1. parring.

7. Begge avlshundene skal være vist på offisiell utstilling, og ha oppnådd minst VG 
(very good). 
Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS) er et utslag av en arvelig lidelse. 
Sikre anleggsbærere (for tiden ingen i Norge) sikre og teoretiske anleggsbærere får du  kjennskap til ved henvendelse til avlsrådet.
**  Disse kan gi store bidrag til spredning av arvelig døvhet. 

Krav til oppdretter:
1. Oppdretter innestår for at kullets foreldre er friske og sunne, både fysisk og mentalt. Hunder som har eller har hatt arvelige sykdommer/ 

lidelser bør vanligvis ikke benyttes i avl. Dersom så er tilfelle skal dette opplyses på valpeformidlingsskjemaet.

2. Oppdretter forplikter seg til å følge NKK etiske grunnregler for avl og oppdrett.

3. Alle valper skal ha gjennomgått ormekur og leveres med veterinærattest.

4. Det anbefales på det sterkeste at valper som er konstatert bilateralt døve avlives (av veterinær). Dette fordi døve hunder med stor sannsyn-
lighet vil utgjøre en fare for seg og sine omgivelser. Dersom en oppdretter selger en døv valp skal det uttrykkelig framgå av kjøpsavtalen at 
hunden er døv jamfør NKK sine Etiske grunnregler for avl og oppdrett punkt 8. Det bør også framgå hvilke konsekvenser dette vil kunne 
få for hund og kjøper.

5. Valpene skal ikke leveres før ved ca. 8 uker.

Dersom kravene til avlsdyr og- eller oppdretter ikke oppfylles, eller oppgitte opplysninger ikke er korrekte, vil kullet bli fjernet fra valpe-
formidlingen. Videre kan disiplinære tiltak bli vurdert. 

ANBEFALINGER : 

• Dvergvekst (osteochondrosdysplasia) forekommer i rasen, og mange dalmatinere er teoretiske bærere av denne lidelsen. Det kan 
derfor være vanskelig å unngå dobling. Til toss for det er klubbens anbefaling at enhver oppdretter bør bestrebe å foreta paringer som 
ikke er dobling på kjent bærer av dvergvekst. 

• Et avlsdyr som har en kjent bærer av dvergvekst i sin stamtavle bør fortrinnsvis pares med et avlsdyr som ikke har kjent bærer av 
dvergvekst i sin stamtavle. Ved dobling  innenfor de 5 første generasjonene etter kjent bærer vil Avlsrådet informere oppdretter om 
dette.

• Et avlsdyr bør ha maks 40 avkom etter seg i hele sin levetid. Det anbefales derfor å benytte avlshunder som har færre enn 40 avkom. 

• Det anbefales at kombinasjonens innavlsgrad ikke overstiger 5% 
• (beregnet på 5 generasjoner).Gjelder fra og med 01.01.2020.

• Det anbefales at avlsdyrene til sammen har en HD-indeks på 200.



 Valpeformidling Norsk Dalmatiner Klubb

Undertegnede oppdretter erklærer herved at jeg følger avlsrådets retningslinjer for oppdrett (se side1). 

  Kryss av for å bekrefte at reglene er lest og fulgt 

Oppdretters navn: Tlf:

Adresse: Mob.:

E-post adresse:

Valper ventes: Fødselsdato: Leveringsklare: 
Antall valper for salg: Hanhunder S/H: Tisper S/H: 

Hanhunder L/H: Tisper L/H: 
Premiering valpenes far: 
Premiering valpenes mor: 
Helseanmerkninger: 

FORELDRE 
Far: 

Farge: 
Mor: 

Farge: 
A og B = HD-FRI 

Oppdretters und

Innavlsgrad:

Innavlsgrad: LUA:
BESTEFORELDRE OLDEFORELDRE 

HD: 

HD: 
Farge: HD: 

HD: 

HD: 
HD: Farge: HD: 

HD: 

HD: 
Farge: HD: 

HD: 

HD: 
HD: Farge HD: 

C = SVAK D = MIDDELS E = STERK I. R. = ikke rtg. S = SORT L = LEVER  

erskrift For Avlsrådet 
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