Valg av partner – en nybegynnerguide

•

Lag en liste over hvilke egenskaper du syns er aller viktigst. Denne listen bør ikke være av
typen «helse, gemytt, eksteriør», men mer spesifikk: «sosial og trygg i møte med fremmede
mennesker, rette og parallelle frambein, ingen forekomst av allergi blant nære slektninger,
lang snute og mandelformede øyne…». I tillegg vil man vanligvis ha noen absolutte krav, for
eksempel «fri for patellaluksasjon og katarakt».

•

Lag deretter en liste over sterke og svake sider ved egen hund.

•

Sammenlign deretter de to listene. Egenskaper du har satt høyt på prioriteringslisten og som
din egen hund er svak på, må være sterke hos partner. De egenskapene din egen hund er
sterk på, kan man akseptere er mindre sterke hos partner. De aller viktigste egenskapene vil
man ofte ønske at begge parter er sterk på. Vær også bevisst på de egenskapene du har satt
langt ned på listen og aksepter at partner kan være svak på disse. For eksempel vil noen sette
pelsfarge langt ned på prioriteringslisten, men bli fristet til å velge en partner med fin farge i
avgjørelsesøyeblikket. Unngå det, og hold deg til listen.

Valg av hannhund


Ha alt av helsetester på tispa i orden før du tar kontakt med hannhundeier. Det kan også
være en fordel å ha deltatt på en utstilling eller to.



Velg en hannhund du har møtt, og aller helst kjenner litt, slik at du vet at gemyttet er bra.



Be om full helsehistorikk på hannhunden og vær forberedt på å dele det samme om tispa.



Ikke avskriv en hund fordi eieren faktisk tør å være ærlig om svakheter på linjene.



Husk å sjekke hannhundens helseattester også!



Vær forsiktig med å bruke veldig unge hunder, spesielt om tispa også er ung



Det er større risiko å bruke en import, særlig hvis den er ung og du ikke kjenner den godt



Husk å sjekke innavlsgrad!



Lag skriftlig avtale.



Eldre hannhunder er gull verdt



Vurder å bruke «ukjente» hannhunder fra gode kull – stamtavlen er viktig



Selekter for egenskaper, ikke meritter



Unngå matadoravl!
o



5% (2%) –regelen

Ikke inseminer dersom de ikke klarer å pare naturlig
1

Tisper:
I tillegg til at tispa skal være en god representant for sin rase er det å faktisk være en god mor helt
essensielt for en avlstispe








Parer naturlig
Blir lett drektig
Føder naturlig
Får store kull
Får kraftige, friske valper
Har nok melk
Er en god mor for valpene

Obs! Det er ekstra viktig å vektlegge disse egenskapene hos valpemor dersom man skal kjøpe en
tispe man håper å kunne avle på i fremtiden. Det er svært uheldig å starte oppdretterkarrieren med
hunder med lavt libido, fødselsvansker, høy forekomst av dødfødte valper eller lignende.
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