Norsk Retrieverklubbs AVLSPOLICY:
Norsk Retrieverklubb presiserer at all avl er oppdretters
ansvar alene. Som en rettesnor legger NRK til grunn
at det bør stilles følgende krav til våre oppdrettere og
avlsdyr:
1.
2.
3.

4.

og “kronisk” våt eksem, allergier, matømfintlighet,
kroniske kneproblemer, osv.)
Begge foreldrene skal være premiert på jaktprøve
og/eller utstilling.
Særlige krav for enkelte raser.
Hvis hunden IKKE er jaktpremiert gjelder følgende krav
til utstillingsresultater for Flat coated, Golden, Labrador
og Toller: 2xHP fra JK/UK eller 2x1AK eller en av hver av
disse.

Tispen bør ved første gangs parring være eldre
enn to år og yngre enn fem år.
Foreldrene bør være frie for HD.
Foreldrene skal være frilyste for alvorlige arvelige
øyesykdommer, der attest ikke er eldre enn 1 år
på parringstidspunktet.
Foreldredyrene bør ikke være nærmere beslektet
enn fetter og kusine. (For golden anbefales at
foreldredyrene ikke skal være nærmere beslektet
enn fetter og kusine.)

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 stilles følgende tilleggskrav:
1.
Raserådets avkomsgranskning på sykdommer
viser at hannhunden avler bedre enn rasens
gjennomsnitt.
2.
Hannhunden og/eller hans avkom har kvaliteter
både på eksteriør og bruk som er langt ut over det
som er vanlig for rasen.

Særlige krav for enkelte raser.
Chesapeake bay og Toller: Bør gentestes for øyesykdommer hvor det finnes tilgjengelige tester.
Flat coated: Skal være Fri for HD. Bør undersøkes for
Glaukom.
Golden: Skal være Fri HD.
Chesapeake bay og Labrador: Bør være røntget for AA.
Oppdretter skal kunne bekrefte at begge foreldredyrene, på parringstidspunktet, så langt det er
mulig å få kjennskap til dette:
1.
2.

3.

4.

Særlige krav for enkelte raser.
For de tallmessige små rasene, chesapeake, curly og
toller bør gjentak av og nærliggende kombinasjoner ikke
forekomme.

Ikke har arvelige sykdommer som oppdretter kjen
ner til. (utenom de som er nevnt i pkt. 4)
Ikke blir daglig, eller over lengre perioder har blitt,
medisinert for lidelser av psykisk eller fysisk karak
ter.
Det er ikke foretatt operative inngrep på foreldrene
for å korrigere defekter av psykisk eller fysisk
karakter. (f. eks kne og albueleddsoperasjoner)
Foreldredyrene har ingen sykdommer eller
lidelser som må antas å være arvelige og som
fører til store økonomiske og arbeidsmessige
byrder for evt. valpekjøpere. (f. eks. kronisk ørebetennelse og andre hudlidelser som furunkulose

Ved levering av valpene:
1.
Valper skal ikke leveres før 7 ukers alder.
2.
Valper skal leveres med veterinærattest av ny
dato (ca en uke).
3.
Valper skal være behandlet mot innvollsorm etter
anbefalte rutiner.
4.
Valper skal leveres med kjøpekontrakt
underskrevet av begge parter.

Styret

nye champions

NUCH Narjana`s Åscar.
NUCH Narjana’s Yngve x Narjana’s Suzannah.
eier og oppdretter Torill Hanstad, Nannestad

NUCH Licithas Terje Vigen
(FINV-03 Mailiksen Gentleman - N u Ch Licithas Symfoni
Norah). Eiere og oppdrettere: Anne og Harald Liland
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