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AVTALE MELLOM NORSK LUNDEHUND KLUBB
(NLK) OG TISPEEIER;
VED UTKRYSSING AV NORSK LUNDEHUND MED TISPE AV EN ANNEN RASE

Det er i dag inngått avtale mellom
________________________________________________________________________
Tispeeiers navn

Adresse

Tlf.

og
_________________________________________________________________________
Representant for NLK

Adresse

Tlf.

om paring av tispe:
__________________________ reg.nr._________ Rase__________________________
Navn på tispe

med hannhund:
__________________________ reg.nr._________
Navn på hannhund

Partene er enige om følgende ansvarsfordeling:

a. Tispeeier koster avlsgodkjenning av tispen.
Det innebærer at tispeeier betaler for og gjennomfører de undersøkelser som vil
være påkrevd for å få avlsgodkjenning i den aktuelle rasen. Det vil gjelde for
eksempel. HD røntging, patellaundersøkelse og øyelysing for raser der disse
sykdommene følges.
For denne kombinasjonen gjelder det:
____________________________________________________________________

b. Eventuelle andre tilleggsprøver betales av NLK.
Eier av tispen må sørge for at de blir gjennomført i tråd med NLKs ønsker.
For denne kombinasjonen gjelder det:
____________________________________________________________________
c. Tispeeier skal inngå avlsforsikring på tispen før paring.
d. NLK betaler helseattest for tispen før paring.
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e. Tispeeier betaler paringsavgift som følger:
Hannhundeier får 15% av kjøpesummen til og med 6 valper. Dersom antall valper i
kullet overskrider 6, får hannhundeier et oppgjør tilsvarende kjøpesummen for 1
valp.
f. Tispeeier koster veterinærundersøkelse, vaksinasjon og chipping av valpene før salg,
samt innmelding i NLK av ny eier dersom denne ikke allerede er medlem. Registrering
av kullet i NKKs X‐register dekkes av NKK.
g. Valpene selges til en pris som bestemt av NLK.
Oppdretter selger kryssingsvalpene til samme pris som for renrasede lundehunder,
anbefalt av NLK, 12.000 NOK / valp.
h. Oppdretter bærer risiko forbundet med arvelige feil på valpene (eg kryptorkisme).
i.

NLK har rett til og ansvar for å velge kjøpere til kryssingsvalpene og eventuelle
omplasseringshjem.

______________________________________________________________________
Sted

Dato

____________________________________ __________________________________
Tispeeiers underskrift

Representant for NLK underskrift

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

2

