
Avlsregler
I Generelle bestemmelser

§ 1 Avlsrådet
Avlsrådet er et rådgivende organ for Norsk Hovawart Klubbs medlemmer. På forespørsel
skal avlsrådet bistå med informasjon om aktuelle hunder og linjer.

Avlsrådet godkjenner paringer etter søknad. Søknad om godkjenning av paring skal være
avlsrådet i hende minimum 2 måneder før forventet løpetid. Avlsrådet skal behandle
søknader innen 1 måned etter at de er mottatt. Søknader som ikke inneholder relevant
dokumentasjon for både tispe og hannhund vil ikke bli behandlet. Avlsrådet kan ikke
godkjenne en søknad med mindre begge avlsdyrene oppfyller klubbens avlskrav jf §§ 7-
12.

Oppdretter som er medlem av Norsk Hovawart Klubb er forpliktet til å sette seg inn i
klubbens avlsregler.

§ 2 Hannhunder som er godkjente for avl
Liste over hannhunder som oppfyller Norsk Hovawart Klubbs avlskrav kan sendes ut på
forespørsel.

En hannhundeier som er medlem i Norsk Hovawart Klubb, har rett til å få sin hannhund
oppført på listen så fremt hunden oppfyller klubbens avlskrav og dokumentasjon på dette
er sendt avlsrådet.

§ 3 Valpeformidling
Valper som er oppdrettet av medlem i Norsk Hovawart Klubb kan formidles gjennom
klubben dersom paringen er godkjent av avlsrådet.

§ 4 Bruk av utenlandske hunder
Hunder bosatt i utlandet må oppfylle Norsk Hovawart Klubbs avlskrav for at paringen skal
godkjennes.

Dersom hundens eier er medlem av International Hovawart Föderation (IHF)-tilknyttet
klubb gjelder følgende særlige bestemmelser:

1. Søknad om godkjenning av paring skal sendes Norsk Hovawart Klubbs IHF-
representant.

2. Mentaltest hund (MH) tilfredsstiller ikke IHFs krav til mentaltest. Den norskeide
hunden må derfor ha bestått en av de øvrige testene nevnt i § 11 for at paringen
skal kunne godkjennes



§ 5 Helseopplysninger
Oppdretter som er medlem i Norsk Hovawart Klubb er forpliktet til å gi helseopplysninger
om tidligere kull på nærmere angitt skjema en gang per år. Søknad om godkjenning av
paring vil ikke bli behandlet dersom helseopplysninger for foregående kalenderår ikke er
gitt.

§ 6 Gebyr
Oppdretter plikter å betale et gebyr til avlsrådet for hver valp som lever til fylte 8 uker.
Gebyret er på 35 kroner pr. valp. Søknad om godkjenning av paring vil ikke bli behandlet
dersom gebyr for foregående kull ikke er betalt.

Oppdretter plikter å gi melding til avlsrådet om antall levendefødte valper i kullet.

II Avlskrav

§ 7 Stamtavle
Begge foreldredyrene skal ha Federation Cynologique International (FCI) stamtavle med
FCIs logo.

§ 8 Alder
Hannhunden skal ha fylt 30 måneder paringsdagen.

Tispen skal ha fylt 30 måneder paringsdagen. Det må gå minst 12 måneder mellom
fødsel og neste paring.

§ 9 Eksteriør
Begge foreldredyrene skal være utstilt i åpen klasse på offisiell utstilling med minst 2.
premie. For hunder med tittel korad eller ZTP stilles det ikke krav om utstilling. Det
samme gjelder hunder med bestått eksteriørbedømmelse.

Begge foreldredyrene skal ha saksebitt eller tangbitt. Hunder som mangler flere enn to
tenner av typen P1 eller M3, eller mangler andre tenner, kan ikke brukes i avl. Hundenes
bitt- og tannstatus skal dokumenteres med veterinærattest. For hunder med tittel korad,
ZTP eller med bestått eksteriørbedømmelse, kreves det ikke veterinærattest.

§ 10 Helse
Det forutsettes at begge foreldredyrene er klinisk friske. Ved lever shunt kan ikke
helsøsken eller foreldredyr brukes i avl.

Minst halvparten av helsøsken inklusive avlsdyret, skal være HD-frie. Ikke-røntget hund
regnes som dysplast. Ved dokumentert bortgang i kullet før fylte 12 måneder som ikke
skyldes HD, tas disse ikke med i beregningen. For hunder født i andre land enn Norge, er
det tilstrekkelig at avlsdyret er HD-fritt.



§ 11 Mentalitet
Begge avlsdyrene skal ha gjennomført mentaltest. Med mentaltest menes karaktertest,
mentaltest hund (MH), funksjonsanalyse, svensk korning (mentaldel), ZTP eller liknende.
MH må være gjennomført med følgende resultat: 3-5 på moment 1a, 1b og 1c
(tilgjengelighet) og 1-3 på moment 10 (skudd).

Minst en av foreldrene skal ha bestått funksjonsanalyse, svensk korning (mentaldel), ZTP
eller liknende.

§ 12 Antall kull

En hund som har hatt to kull i Norge, kan bare få godkjent flere paringer dersom

1. minst 80 prosent av avkommet er HD-frie. Beregningen av andel HD-frie dyr,
i henhold til § 10 siste ledd.

2. minst halvparten av avkommet har bestått kravene til mentaltest, i henhold til
§ 11.

3. hunden ikke har avkom med arvelige sykdommer.

III Ikrafttredelse

§ 13 Ikrafttredelse
Avlsreglene trer i kraft 1. januar 2005, og gjelder for paringer foretatt fra og med denne
dato.


