AVTALE MELLOM NORSK LUNDEHUND KLUBB
(NLK) OG TISPEEIER OM PARING AV
PROSJEKTHUNDTISPE MED EN LUNDEHUND

Det er i dag inngått avtale mellom

Tispeeiers navn

Adresse

Telefon

Representant for NLK

Adresse

Telefon

om paring av:
Navn på tispe

reg.nr

rase

reg.nr

rase

med

Navn på hannhund

Partene er enige om følgende ansvarsfordeling:
a. Tispeeier har ansvar for å gjennomføre de helseundersøkelser som NLK/NKK
etterspør. Kostnadene for dette fordeles som følger:
•
•

Tispeeier betaler for HD røntging og øyelysing
NLK dekker kostnadene for patella-status og helseattest.

b. Tispeeier dekker kostnadene knyttet til avlen. Norsk Lundehund Klubb anbefaler at
tispen avlsforsikres slike at for eksempel et keisersnitt dekkes.
c. Paringen av tispen må skje naturlig. NKK tillater ikke inseminasjon av
prosjekthundene.
d. Tispeeier betaler hannhundeier som følger:
Hvis det blir valper etter paringen, betales hannhundeier 2500 NOK pr levende valp
når valpene er solgt eller senest ved 12 ukers alder. Dette uavhengig av om
oppdretteren beholder en valp selv. Det utbetales ikke sprangpenger.
e. Tispeeier koster veterinærundersøkelse, vaksinasjon og chipping av valpene før salg.
Registrering av kullet hos NKKs dekkes av NKK.
f. Valpene selges til en pris som bestemt av NLK.
1

Oppdretter selger kryssingsvalpene til samme pris som anbefalt av NLK for renrasede
lundehunder; 18.000 NOK / valp.
g. NLK har rett til og ansvar for å velge kjøpere til krysningsvalpene og eventuelle
omplasseringshjem. Dersom oppdretter ikke ønsker å selge til en foreslått kjøper, kan
han/hun be NLK om å finne en annen.
h. Oppdretter registrerer valpene manuelt hos NKK. Et eget skjema for dette fås fra
klubben.
Valpene skal gis navn med tillegg:
B (buhund), I (islandsk fårehund) eller N (norrbottenspets) og tall som angir
generasjon.
For eksempel: Bøllefrøet B2 (B for buhund, 2 for andre generasjon)
Registreringen sendes pr epost sammen med godkjennelsesbrev fra NKK for
kombinasjonen og testikkelattest for hannhunden innen de er 5 uker gamle til:
Laila Rødland: laila.rodland@nkk.no
Husk å sende kopi til hanna.gautun@ntnu.no

Sted/Dato

Sted/Dato

Tispeeiers underskrift

Representant for NLK underskrift

Denne avtalen utfylles i to eksemplarer, ett til hver av partene.
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