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Oslo 08.11.2015 

 

 

Norske Harehundklubbers Forbund 

 

Viser til vedtak fattet av NKKs Sunnhetsutvalg (SU) 21.10.2015 vedrørende innføring av et 

maksimumsantall avkom som kan registreres etter samme hund for rasen finsk støver: 

 

Det innføres et maksimumsantall på 33 avkom som kan registreres etter samme hund for rasen finsk 

støver. Etter at maksimumsantallet av valper registrert i NKK er nådd, blir ytterligere valper født i 

Norge etter hunden ikke registrert.  

Importerte hunder som er født før maksimumsgrensen er nådd, registreres på ordinær måte. Det gis 

mulighet for å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. En nøye begrunnet søknad, som 

også 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 tidligst 8 år etter at maksimalgrensen er nådd. 

Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.04.2016. 

 

I etterkant av vedtaket har NKK fått henvendelser fra både Norske Harehundklubbers Forbund og 

fra enkeltmedlemmer vedrørende tolkningen av vedtaket og hvordan det skal praktiseres.  

 

Ordlyden i vedtaket er identisk med tilsvarende vedtak fattet for andre raser tidligere, NKK er 

avhengig av lik praksis for ulike raser, og er i tråd med vedtak fattet på NHKFs 

Representantskapsmøte (RS) den 26/04-2015. 

 

Innføring av et maksimumsantall avkom som kan registreres etter samme hund praktiseres 

ved at NKK alltid registreres hele kull, som definert i NKKs og FCIs regler. Vedtaket som er 

fattet for finsk støver betyr at dersom en hund har 32 eller færre valper fra før vil et nytt kull 

bli registrert som normalt. Dersom en hund har 33 eller flere valper fra før vil ikke kullet bli 

registrert.  

 

Vi håper at dette var oppklarende, og ber om at forbundet formidler denne informasjonen til sine 

medlemmer og oppdrettere av rasen.  

 

Med hilsen 

for Norsk Kennel Klub 

 

 
Kristin H. Aukrust 

 

Leder for Helse- og Registreringsavdelingen 

Sekretær for NKKs Sunnhetsutvalg 

Kristin.aukrust@nkk.no 
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