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Mål 

Norsk Schnauzer Bouvier Klubbs (NSBK) retningslinjer for avl og oppdrett er utarbeidet med tanke 

på å beholde rasens sunnhet og særpreg for fremtiden.  

  

NSBKs retningslinjer for avl og oppdrett bygger på Norsk Kennel Klubs avlsstrategi og Norsk Kennel 

Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett, samt NSBKs rasemessige avlsstrategier (RAS). Disse 

bestemmelser er første del av NSBKs retningslinjer og suppleres med følgende avvik og tilføyelser.  

 

Helse 

Hofteleddsdysplasi (HD) 
Det anbefales at både tispe og hannhund skal være fri for HD (A og B). Som følge av lav populasjon 
kan hunder med HD C anvendes i avl, dersom den brukes mot fri. Det henstilles til oppdrettere å 
sørge for at avkom fra valpekull blir HD-røntget.   
 
Albueleddsdysplasi (AD) 
Hunder som brukes i avl anbefales ha kjent AD status.  
 
Øyesykdom  
Det er ingen krav til øyelysning, men det anbefales at det gjøres. 

 
Alder 
Tispe og hann anbefales å være fylt 2 år ved parring. 
 
Hannhunden 
Hannhund som debuterer som avlshund bør ikke brukes på mer enn 3 tisper av forskjellige linjer. 
Deretter bør hunden ha ett opphold på 18. mnd, slik at en oversikt over sunnhet på avkom foreligger 
før videre bruk.  
 
Bruk av utenlandske hunder/ Insemineringskull 
NSBKs regler for avl, gjelder tilsvarende her.  
 
For kuperte hunder skal det foreligge 2 kritikker fra 2 forskjellige dommere autorisert for rasen, som 
bekrefter testikler, beskriver hunden, og gir premiegrad. 
 
 
 



Ensidig avl 
Ved gjentagelse av en kombinasjon bør valpene fra det første kullet være minimum 18 mnd, før 
tispen pares på nytt. Helseopplysninger (HD, AA; osv..) fra tidligere må tas i vurdering, før en 
kombinasjon gjentas.    
 
Dersom det første kullet var på mindre enn 3 valper kan denne regelen fravikes. 
 
Matadoravl 
Det er ikke ønskelig med matadoravl. Oppdrettere oppfordres til å ta hensyn til dette i sin avl og 
gjennom sitt oppdrett opprettholde en genetisk variasjon i rasen.  
 
Det anbefales å ikke ha mer enn 3 kull pr. tispe og at det minimum er 1år mellom hvert kull.  
 

 

Øvrige anbefalinger 

Mentaltester 
Det er ingen krav, men det anbefales/oppfordres til dette. For mange er dette ukjent mark, og det 
krever kunnskap for å ”lese” resultatene riktig, og bruke de fornuftig i avl. 
 
Premiering 
Både hann og tispe anbefales å være premiert på utstilling av to forskjellige dommere med 
minimum; 2 x VG, hvorav den ene bør være oppnådd etter minst 18 mnd alder. 
Dersom hunden er kupert kreves en dommeruttalelse på eget skjema fra to forskjellige dommere, 
autorisert på rasen. 

 

Gjensidig informasjon 
Det forventes gjensidig informasjon mellom ASU og oppdretterne om arvelige sykdommer som måtte 
opptre i populasjonen, hos egne hunder eller hos hunder fra eget oppdrett. 

 

Praktiske bestemmelser 

Innmelding av valpekull 

Oppdretter melder inn kull direkte til klubbens webmaster. Melding om kull fylles ut på skjema som 
ligger på klubbens hjemmesider. 

 
Oppdretter er selv ansvarlig for riktige opplysninger om kullet. Oppdretter melder fra når kullet er 
født. Hvor mange hannhunder/tisper og eventuelt om dødfødte. 

 
Dersom webmaster ikke mottar beskjed når valpene er solgt, blir kullet strøket fra listen når de er 10 
uker. ASU kan foreta stikkprøver på at oppgitte opplysninger er korrekte. Dersom dokumentasjon på 
DogWeb ikke foreligger, kan oppdretter bli forespurt om å fremlegge dette. 
 

Råd og veiledning 

NSBKs ASUs raserepresentanter er tilgjengelige for spørsmål fra oppdrettere som ønsker det, 

vedrørende råd, veiledning og opplysninger i henhold til retningslinjene for avl og oppdrett og 

vedrørende kjente, tilgjengelige opplysninger om avlshundenes helse.  


