
NORSK SIBERIAN HUSKY KLUBBS RETNINGSLINJER FOR AVL  

Norsk Siberian Husky Klubbs (NSHK) mål med avl av rasen siberian husky er: funksjonelt sunne, friske hunder med en rasetypisk 

konstruksjon, mentalitet og bruksegenskaper, som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. 

Det vil alltid være hver enkelt oppdretter og hannhundeier sitt ansvar at denne målsetningen oppnås. Styret legger vekt på ær-

lighet, respekt og samarbeid i avlsarbeidet.  

 

Styret i NSHK kan benyttes til å bidra med råd og faktaopplysninger til oppdrettere som ønsker det. Oppdretterne er selv ansvarlig 

for å drive en forsvarlig avl og for det resultat som avlen frembringer.  

1. Avl og oppdrett skal foregå i henhold til Norsk Kennel Klubs (NKK) etiske grunnregler for avl og oppdrett og i overensstemmelse 

med FCI's internasjonale parringsregler. 

2. Oppdretter forplikter seg til å drive sitt oppdrett i samsvar med NSHKs formålsparagraf for å bevare rasen og dens egenskaper. 

Oppdrettere skal holde seg orientert om rasens utvikling og tilstand i forhold til forekomst av arvelige lidelser.  

3. Avlsdyr skal være registrert i NKKs register eller i registre godkjent av NKK. 

4. Oppdretter må være medlem av NSHK og ha betalt medlemsavgift for inneværende år for å få registrert kullet sitt på NSHKs sider. 

5. Det er ønskelig at oppdretter melder inn kull til NSHK. Kullet kommer på valpelisten dersom NKKs etiske retningslinjer og NSHKs 

retningslinjer er overholdt. Valpene skal registreres i NKKs register innen 3 måneder etter fødselsdato. 

6. Generell helse  

6.1 Alle hunder som brukes i avl skal være fysisk og psykisk sunne og ha et rasetypisk temperament. Individer som lider av, eller 

beviselig er bærere av alvorlige arvelige sykdommer eller defekter, skal ikke benyttes i avl.  

6.2 NSHK oppfordrer til øyelysing av foreldredyr. Avlsdyr bør være øyelyst fri for arvelig katarakt og glaukom etter fylte 12 måneder 

og i løpet av de siste 12 måneder før parring. 

 

Retningslinjene er utarbeidet av Norsk Siberian Husky Klubbs ABU-komité og vedtatt på årsmøtet 24. mai 2014 


