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SJEKKLISTE FOR KJØP AV HUND/VALP

Har tispa hatt en helsesjekk hos veterinær før hun ble 

parret?

Ja Nei

Om dette er første kullet til tispa, er hun eldre enn 2 år? Ja Nei

(Dette er avlskrav satt av RPVH) Ja Nei

Dersom dette er første kullet til tispa, er det greit å vite 

at hun ikke er for gammel ved det første kullet. 

Oppdretter bør følge Nkks retningslinjer.

Har tispa hatt kull før? Nkk sier at en tispe ikke bør ha 

flere enn …. kull, og det skal ha gått minst en løpetid 

mellom kullene

Ja Nei

Hvor mange kull? Antall

Hvordan var disse valpene?

Er tispa/mor id merket og registrert i NKK* Ja Nei

Registreringsnummer:

Er hannhunden/far id merket og registrert i NKK Ja Nei

Registreringsnummer:

(Eventuelt tilsvarende klubb hvis den kommer fra 

utlandet,

Å kjøpe hund er et stort ansvar, og det er viktig at man vet hva man begir seg ut på. 

Snakk med oppdrettere, raseinformatøren eller andre som har god kunnskap om 

rasen og hva det krever å ha portis.   UANSETT oppdretter, så må du selv sette deg 

inn i hva som kreves for å gi en hund et godt liv.                                                                                                                     

Dra gjerne på besøk til oppdrettere og se på valpene, hilse på mor og eventuelt far 

hvis det er mulig. Valpen leveres 8 uker gammel.

Anmerkning:

Anmerkning:

Raseklubben har laget et skjema som kan hjelpe dere til å få et så godt 

utgangspunkt som mulig i valg av valp.Helse, gemytt og valg av oppdretter er viktig 

for at dere og hunden skal få et så godt liv som mulig sammen.

Vår sjekkliste er utarbeidet etter våre avlsregler og anbefalinger.

HELSE OG GEMYTT TIL FORELDRENE
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Er tispa/mor røntget med kjent hd status (krav A eller B)?

Er hannhunden/far røntget med kjent hd status (krav A eller B)?

Tispa/mor: normal/

clear

carrier

Hannhund/far: normal/

clear

carrier

Tispa/mor: normal/

clear

carrier

Hannhund/far: normal/

clear

carrier

Tispa/mor: Ja

Hannhund/far: Ja

Innavlsgrad – innavlsgraden på kullet skal være mindre enn 6,25%

(denne kan enkelt regnes ut på Nkks* hjemmesider Ja Nei

Tispa/mor: normal/

clear

carrier

Hannhund/far: normal/

clear

carrier

Status

Anmerkninger?

Status

Øyenlysning – begge foreldredyr skal øyelyses med en attest som ikke er 

eldre enn 12 måneder før parring.

Av og til kan oppdretter bevisst velge å bruke en tispe eller hannhund med HD 

status C i avl.  Dette er ikke et godkjent kull, men det kan likevel være gode grunner 

til at dette gjøres. Ev kan HD C også være en skade. Om dette er tilfelle ber du om 

en forklaring fra oppdretter. Er du i tvil kan du kontakte Raseklubben.

Minst en av foreldrene skal være testet for PRA med resultatet normal/clear. (A, A1).   

Fri gjennom foreldre(free by parents) godkjennes i 2 generasjoner (med virkning fra 

01.okt.2016). Be gjerne om dokumentasjon.

Cardio – Minst en av foreldredyrene skal være testet og fri for Cardio med resultatet 

Normal/Clear. Fri gjennom foreldre(free by parents) godkjennes i 1 generasjoner 

(med virkning fra 01.okt.2016) som Normal/Clear. Be gjerne om dokumentasjon.

Anmerkninger?

IC ( improper coat/korthår) Minimum en av foreldredyrene testes og ikke er 

bærer av IC.
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Har mor eller far andre plager eller sykdommer? Er de arvelige?

Hannhunden/far skal ikke ha flere avkom etter seg enn 

anbefalt grense i Norge på 5% (pr 12.03.2016 er det ca 

40-45 valper)

Ja Nei

Kjøper du hund i utlandet er antall valper forskjellig og 

gjelder for det landet du kjøper i.

RASETYPISKE TREKK

Har mor deltatt på utstilling med minst excellent som 

resultat på to forskjellige utstillinger

Ja Nei

Ev. Utstillingsresultater

Har far deltatt på utstilling med minst excellent som 

resultat på to forskjellige utstillinger

Ja Nei

Ev. Utstillingsresultater

GEMYTT

Er mor trygg, modig, glad og har ikke vist unormale 

aggressive tegn mot mennesker eller andre dyr?

Ja Nei

Eventuelt i hvilken/hvilke situasjoner har hun oppført 

seg annerledes.

Hvordan bor tispa i dag.

Er far trygg, modig, glad og har ikke vist unormale 

aggressive tegn mot mennesker eller andre dyr?

Ja Nei

Eventuelt i hvilken/hvilke situasjoner har han oppført 

seg annerledes.

Hvordan bor hannhunden i dag

Tispa/mor:

For å sikre at rasetypiske trekk blir fokusert, på anbefaler raseklubben at 

foreldredyrene har blitt vurdert objektivt av andre. Det vil si at noen har vurdert at 

avelsdyrene ser ut som, oppfører seg som og beveger seg som en typisk portugisisk 

vannhund. Derfor anbefales minimum en utstilling med kritikk. Selv om du kanskje 

ikke er intressert i utstilling selv, er det bra for rasen på lang sikt at den bevarer sitt 

rasetypiske vesen.

Hannhund/far:
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OPPDRETTER

Ja Nei

Ja Nei

Har oppdretter en oppdretterforsikring? Ja Nei

I hvilket selskap? Din forsikring bør stemme med denne 

i tid når du overtar valpen.

Kan oppdretter hjelpe deg med å finne rett valp til din 

livssituasjon og ønsker?

Ja Nei

Blir valpene sosialisert med andre hunder og 

mennesker?

Ja Nei

Vokser valpen opp i huset (stue/kjøkken)sammen med familien?Ja Nei

Tar oppdretter valpen med på kjøreturer før levering? Ja Nei

Får valpen ormekurer, vaksiner og blir sjekket av 

veterinær før den flytter?

Ja Nei

Blir valpen id merket og registrert i Norsk Kennel 

Klub(Nkk) eller tilsvarende for utland

Ja Nei

PRIS

pris

Når oppdretter har valgt valp til deg:

Farge ? Hvor mye hvitt, eller grått merknad

Kjøper du hund i utlandet, må den omregistreres når du tar den inn i landet. Få hjelp 

av oppdretteren til å ordne alle papirer etc. Sannsynligvis har oppdretter allerede 

erfaring med dette.

Skal du betale et depositum? Når og hvor mye? 

Pris på valpen. For valper etter sunne, friske og gjerne premierte foreldre er prisen 

pr. 2016 16.000 nkr. Dersom det er avvik i denne prisen kan du spørre om hvorfor

Har valpen diskvalifisernede trekk i henhold til rasestandard? (gjelder for kun 

utstilling, og i noen tilfeller videre avl.)

Er oppdretter tilknyttet Raseklubben for Portugisisk Vannhund, eller annen raseklubb 

dersom du henvender deg til utenlands oppdretter

Er Oppdretter registrert i nkk og raseklubben for portugisisk vannhund, og 

oppfyller kravene for å stå på oppdretterliste? (Eventuelt i tilsvarende klubb i 

hjemlandet hvis den kommer fra utlandet)
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Pelstype? Feil pels?

Har valpen andre feil og mangler?

Hannhunder skal ha begge testikler nede ved levering

Feil tannstilling

andre feil, eller noe som gjør at hunden for eks ikke bør 

gå videre i avl.

KJØPEKONTRAKT

Leveres valpen med informasjons mappe med kjøpekontrakt?

Ja Nei

Eksempler på hva som kan stå i tillegg:

^Krav/ønske om at du HD røntger hunden din ved 12-18 mds alder?

^Refusjon av kjøpesummen dersom valpen har HD C,D eller E?

^Refusjon av kjøpesummen dersom testiklene på hannhunden ikke har kommet på plass

^Refusjon ved feil i tannstillingen

^Krav til deg om at du tar kontakt dersom du ønsker å avlive, selge eller gi bort hunden. 

^Krav til deg om at du tar kontakt før du lar hunden din gå i avl

^Om det er avlsrestriksoner på hunden din, eventuelt hvorfor.

Raseklubben for Portugisisk Vannhund anbefaler sine oppdretter å benytte seg av 

kjøpekontrakten til Nkk. Bruker oppdretter denne?

Veldig mange oppdrettere vil stille krav til deg i kjøpekontrakten. Her vil det også stå 

om det har vært refusjon i pris, eller hvilke omstendigheter som vil gi tilbakebetaling 

av deler av salgssummen senere. Gode oppdrettere vil ofte sikre seg at hunden får 

god oppfølging også om det skulle skje noe i fremtiden.

merknad

merknad

merknad

merknad

merknad


