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Oslo 9.12.2016 

 

Hvit Gjeterhund Klubb 

 

 

Vi viser til klubbens søknad av 05.10.16 om å justere maksimumsgrense for antall registrerte avkom 

etter samme hund opp fra 25 til 35 avkom.  

 

SU poengtere etter forrige vedtak 28.10.14, at et tak på 25 avkom er relativt strengt, og at var viktig 

at tallet revurderes jevnlig ettersom det er en svært svingende registreringsstatistikk for rasen. I 
henhold til HS-vedtak 31/15 (fattet på møte 25.02.2015), kan en registreringsrestriksjon oppheves 

tidligst 3 år etter at den er innført og kan kun skje etter godkjenning fra klubbens 

generalforsamling/årsmøte og søknad fra klubbens styre. Siden dette gjelder kun en justering av 

tidligere fattet vedtak, og ikke en opphevelse, ble følgende vedtak fattet av NKKs Sunnhetsutvalg 

15.11.2916: 

 
Det innførte maksimumsantall på 25 avkom justeres opp til 35 avkom som kan registreres etter samme 

hund for rasen hvit gjeterhund. Etter at maksimumsantallet av valper registrert i NKK er nådd, blir 

ytterligere valper født i Norge etter hunden registrert med avlssperre. Det gis mulighet for å søke om 

dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. En begrunnet søknad, som inkluderer informasjon om 

planlagt partner, sendes NKK som innhenter uttalelse fra raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra 

raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling. Nedfrosset sæd kan brukes 

minimum 8 år etter at maksimalgrensen er nådd.  

 

Endringen trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.01.2017.  

 

Raseklubben oppfordres til å publisere oppdaterte oversikter over antall avkom etter aktuelle 

avlshunder på sin web-side.  

 

Importerte hunder som har blitt født før maksimumsgrensen er nådd, registreres på ordinær måte, i 

overensstemmelse med HS-vedtak 188/13.  

 

En eventuell ny justering av antall avkom som kan registreres etter samme hund kan tidligst skje 3 år 

etter at den er justert og kan kun skje etter godkjenning fra klubbens generalforsamling/årsmøte og 

søknad fra klubbens styre. 

 

Vi ber om at raseklubben gjør vedtaket kjent for sine medlemmer og oppdrettere av rasen. 

 

Med vennlig hilsen 

for Norsk Kennel Klub 

 

 
Kristin H. Aukrust 

Avlskonsulent/veterinær - Helseavdelingen 

Sekretær for NKKs Sunnhetsutvalg 

Kristin.aukrust@nkk.no 


