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________________________________________________________   _________________________ 

Hannhundens navn        Registreringsnummer  

 

________________________________________________________   _________________________ 

Eiers navn         Telefonnummer  

 

__________________________________________________________________________________

Adresse 

 

________________________________________________________   _________________________ 

 Tispas navn         Registreringsnummer 

 

 

________________________________________________________   _________________________ 

Eiers navn         Telefonnummer  

 

__________________________________________________________________________________ 

Adresse  

 

Følgende avtale er inngått mellom ovenstående eiere som har avlsretten til henholdsvis hannhunden 

og tispen:  

Paringsavgiften (såkalt ”sprangavgift”) er dels    kr___________________  

 

som betales kontant mot kvittering ved paring, eller settes inn på kontonr: _____________________ 

 

dagen etter paring, og dels      kr __________________  

 

per valp som når fire ukers alder. Sistnevnte avgift skal betales senest når valpene er fire uker gamle, 

mot kvittering og signert paringsavtale. I tilfelle tispen ikke blir drektig, har tispeeier ikke rett til 

tilbakebetaling av paringsavgift, men rett til én gratis omparing.  

http://www.buhund.no/
avlsradet@buhundklubben.no
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Anbefalt paringsavgift fra Norsk Buhundklubb er 10 % av gjeldende valpepris. På paringstidspunkt  

er valpeprisen på  

 

kr. __________________ 

 

Når paringen er godkjent av avlsrådet i Norsk Buhundklubb før paring gjennomføres. Hannhund og 

tispe oppfyller Norsk Kennel Klubbs og Norsk Buhundklubbs krav til avlsdyr, og de har gyldig 

øyelysingsattest som ikke er eldre enn 1 år.  

Valpekullet skal registreres i NKK, og oppdretter forplikter seg til å følge NKKs etiske grunnregler for 

avl og oppdrett (vedlagt). Hannhundeier forplikter seg til å skrive under 

registreringsanmeldelsen/paringsbeviset senest når hele paringsavgiften er mottatt.  

Tispeeier forplikter seg til å inngå kjøpsavtale med valpekjøpere etter NKKs retningslinjer, og med 

krav om at valpene følges opp når det gjelder røntgen av hofter og øyelysing etter retningslinjer gitt 

av Norsk Buhundklubb.  

Dersom hannhundeier ønsker paringsvalp, skal dette avtales før paring. Om ikke annet er avtalt har 

hannhundeier førstevalg på valp etter at oppdretter eventuelt har valgt sin valp. Paringsavgiften går 

da til fradrag i nettoprisen for en valp.  

 

Annet som er avtalt: 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________  

Sted og dato 

 

________________________________________   ______________________________________ 

Underskrift tispeeier      Underskrift hannhundeier   

http://www.buhund.no/
avlsradet@buhundklubben.no

