
1. Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og og oppdrett og Norsk Kennel 
Klubs registreringsrestriksjoner gjelder i tillegg til disse retningslinjene. Alle 
parringer meldes skriftlig til klubben.

2. Hunder med aggressivt eller veikt gemytt skal ikke brukes i avl. 
Hannhunden skal ha begge testikler tilstede i pungen. 
Tisper skal ikke brukes i avl før fylte 24 måneder. 
Avlsdyrene skal være friske og sunne, både fysisk og mentalt. 
Avlsdyrene skal være ID-merket senest sammen med røntgenfotografering.

3. Det skal ikke være påvist arvelige sykdommer hos avlsdyrene.

3.1. Hofteleddsdysplasi: Avlsdyrene skal være fri for HD etter røntgenbilder 
som er tatt etter 12 måneders alder eller tilsvarende resultater fra hundens 
hjemland. Etter at en tispe/hannhund har hatt to valpekull, bør det vur-
deres med hensyn på avkommets resultat, om videre avl. Det er krav om 
kjent HD-status på OES for å få registrert valpene i NKK.

3.2. Det frarådes å bruke samme kombinasjon to ganger med mindre spesielle 
forhold skulle tilsi det. Om samme kombinasjon gjentas, skal 50% av det 
første kullet være HD-røntget og 60% av disse funnet fri for HD.

3.3. Øyelidelser: NOESK anbefaler å ta særlig hensyn til Entropion, PRA og 
arvelig katarakt i avlsarbeidet. Øyenlysning kreves ikke, men er opp til den 
enkelte oppdretter å behovsvurdere.

3.4. Fargekombinasjoner: To hunder med fargen Blue Merle skal ikke kombine-
res. Ved parring av to hunder med fargen Blue Merle (Mn) vil valper med 
genotype (MM) få alvorlige defekter som for eksempel døvhet.

4. Avlsdyrene skal ha oppnådd minst to «excellent» i kvalitet på offisielle utstil-
linger, for minst to forskjellige dommere, etter fylte 15 måneder før de brukes i 
avl. Hvorav minst en «excellent» må være oppnådd på kennelklubb utstilling 
eller OES-spesial, eller tillsvarende resultater i hundens hjemland. Ved bruk av 
utenlandske hunder uten tittel skal to kritikker fra rasedommere ved offisielle 
utstillinger vedlegges.

5. Oppdretter forplikter seg å holde seg orientert og ta spesielle hensyn i avlen i 
forhold til sine avlsdyrs linjer og søsken.

5.1. Oppdretter forplikter uoppfordret å fremvise dokumentasjon på – og opp-
gi sannferdige opplysninger om avlsdyrenes helse, eksteriøre egenskaper 
og gemytt så langt det lar seg gjøre, overfor klubbens valpeformidling og 
valpekjøpere.

5.2. Oppdretter oppfordres å sørge for at valpene leveres med NKKs kjøpe-
kontrakt (eventuelt m/tillegg) og registrert i NKK, eller tilsvarende Kennel-
klubb tilknyttet FCI i oppdretters hjemland. NOESK anbefaler at alle valper 
blir forhåndsregistrert i Norsk Kennel Klub.
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5.3. Oppdretter skal sørge for at valpene leveres ID-merket og med veterinær-
attest ikke eldre enn én uke. Valpene skal ha gjennomført ormekur-pro-
gram etter gjeldende regler.

5.4. Oppdretter forplikter seg til å holde seg oppdatert på NOESKs til enhver 
tid gjeldende Rasespesifikk Avlsstrategi (RAS).

5.5. Oppdretter må ha vært medlem i NOESK i minimum ett år for å kunne 
bruke NOESKs valpeformidling.

6. For bruk av valpeformidling skal oppdretter sørge for at valpekjøperen får 
skriftlig informasjon om:

 – Foring

 – Vaksinering og ormekur

 – Regelmessig stell av hunden

 – Pelsstell / tannstell / kloklipp / ørehårnapping

 – Arvelige sykdommer som har betydning for rasen

 – Forsikring

 – Norsk Old English Sheepdog Klubb og distriktskontaktene

7. Disse reglene gjelder også ved bruk av frossen sæd, som er tappet etter at 
reglene trådte i kraft 28. mars 98.

8. Styrets retningslinjer for behandling av valpeformidlingssøknad:

 – Styret skal påse at oppdretter er medlem av NOESK og har vært det i 
minst ett år.

 – Styret skal avvise valpeformidlingssøknader hvor kombinasjonen bryter 
NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, samt NOESKs krav om HD-
frie avlsdyr. Med HD-fri menes «A»,- og «B»-hofter.

 – Styret har ikke mandat til å gi dispensasjon fra punktene i de etiske ret-
ningslinjene som omhandler sunnhet og helse.

 – Ved søknader der det søkes dispensasjon fra de etiske retningslinjene vil 
ikke kombinasjonen kunne få betegnelsen «godkjent». Hvis styret etter de 
etiske retningslinjene har mandat til å gi dispensasjon fra disse, og ser det 
som forsvarlig å gjøre dette, vil valper etter kombinasjonen kunne formid-
les gjennom klubben. Det pålegges da oppdretter å informere potensielle 
valpekjøpere om hvorfor det er søkt dispensasjon og styrets kommentar til 
dette. Styret vil også begrunne hvorfor det er gitt dispensasjon i offentlig-
gjøring av kombinasjonen i klubbens fora.
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