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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). Det henstilles til oppdrettere å
motivere for at avkom fra valpekull blir HD-røntget.
Merk: I tilfeller der hunden er røntget både i Norge og annet land, er det HD resultat fra Norge som
gjelder.
Øyesykdom
NSBK anbefaler øyenlysning. Øyenlysning bør gjøres i forkant av parring, og øyelysingstatus har en
gyldighet på 12 måneder. Resultatet anbefales å registreres i dogweb.
Det anbefales videre øyelysning ved 1år, 4år og 7års alder for øvrige hunder.
Dersom det anvendes nedfrosset sæd fra hannhund som fortsatt lever, skal det foreligge oppdatert
øyelysningsstatus ved paringstidspunkt, som nevnt ovenfor.
Alder ved paring
Tispen anbefales å være minst 2 år på parringstidspunktet. Et avvik på to uker kan aksepteres. Det
anbefales at hannhunden er minst 2 år på parringstidspunktet.
DCM - Dilatert cardiomyopati
Testing bør gjennomføres av veterinær og analyseres på godkjent institutt. NSBK anbefaler å
gjennomføre test og vil arbeide for at disse kan publiseres via dogweb.
DCM forklart: Dilatert cardiomyopati
Matadoravl
En hann ønskes ikke som far til mer enn 20 % av valpene født i en periode på 5 år.

Bruk av utenlandske hunder
For hann og tispe med registrering i utlandet stilles det samme krav som til Norske hunder. All
informasjon som gies om hannhund/tispe må kunne dokumenters.
Inseminering
Ved inseminering gjelder de samme anbefalinger som ved naturlig paring.
For kupert hund som ikke har tilstrekkelig dokumentert premiering fra utlandet, må det fremlegges
dommeruttalelser fra to dommere som er autorisert på rasen. For dommeruttalelse benyttes eget
skjema.
Ensidig avl
For å sørge for genetisk variasjon, anbefales det at en kombinasjon ikke bør gjentas mer enn to
ganger ved normalt store kull. Dersom kombinasjonen gjentas bør oppdretter dokumentere HD
status FRI på 40 % av hunder fra forrige kull.

Øvrige anbefalinger
Premiering/meritter fra utstilling
Avlshunder anbefales å være premiert på utstilling med minimum Very Good fra to utstillinger.
Den ene premiegraden bør være oppnådd etter 18 mnd alder.
For kupert hannhund som ikke har tilstrekkelig dokumentert premiering fra utlandet, bør det
fremlegges dommeruttalelser fra to dommere som er autorisert på rasen. For dommeruttalelse
benyttes eget skjema.
Mentaltesting
NSBK anbefaler at avlshunder har en kjent mental status.
Brukspremiering
NSBK ser det som svært positivt at avlshunder har premiering fra en eller flere bruksgrener.
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.

