
 

 Retningslinjer for kull på valpelisten  
Annonsering av kull på valpelisten er en gratis tjeneste for oppdrettere som er medlem av Norsk 
Buhundklubb (NBK). NBK ønsker alle oppdrettere velkommen til å annonsere kullene sine her. 
For at alle skal bli behandlet likt har vi satt opp noen enkle retningslinjer for valpelisten, 
angående informasjon og oppdateringer.  
 

Hvem kan få kullet sitt på valpelisten hos NBK?  
Alle oppdrettere, av Norsk buhund, som er medlem av NBK, og har kull der paringen er i henhold til 
NBK sine avlsregler og NKKs etiske retningslinjer, kan få kullet sitt på valpelisten.  
 
Det vil si at oppdretteren må være medlem av klubben, og at AR (avlsrådet) bør informeres før 
paringen finner sted. Se avlsreglene for krav som stilles til paringen. Ta gjerne kontakt med AR for 
råd, eller om du har noen spørsmål.  
 

Hva må oppdretter gjøre for å få kullet lagt ut på valpelisten?  
Ta kontakt med AR i god tid før paring, for enten å få hjelp til å finne passende hannhund, eller med 
info om hvilke hannhund du ønsker å benytte, og hvilken tispe det gjelder, minimum reg.nr.  Du får 
tilbakemelding i løpet av ca en uke (to uker i ferietid).  
 
Når paringen har funnet sted må du:  

 Fylle ut skjemaet «Opplysninger om kullet» med info om foreldredyrene, paringen og 
oppdretter og send det til avlsradet@buhundklubben.no, sammen med ett bilde av mor og 
ett av far.  

 
Vi legger dette ut på valpelisten, sammen med en melding på vår facebookside, om at vi har 
oppdatert listen med nytt kull. Vi gjør oppmerksom på at det ikke gis anledning til den enkelte 
oppdretter å annonsere på eget initiativ på facebooksiden. Dersom ikke alle valpene er solgt når 
valpene nærmer seg 8 uker kan vi, etter innspill fra oppdretter, legge ut en melding på NBK sin 
facebookside om at det fortsatt er ledige valper i kullet.  
  
Når kullet er født, send inn skjemat på nytt, nå med info om:  

 fødselsdato  

 antall valper  

 kjønnsfordeling og farge  

 dato når valpene er leveringsklare  
 
Vi oppdaterer valpelisten med disse opplysningene i løpet av en uke.  
 
 

Hvor lenge kan kullet ligge på valpelisten?  
I utgangspunktet kan kullet ligge på valpelisten til valpene er 12 uker gamle. Det er viktig at AR får en 

tilbakemelding når valpene er solgt/levert slik at vi kan fjerne kullet for å gi bedre rom for de andre 

kullene på listen. Og for å ha en så realistisk valpeliste som mulig for kjøperne. Dog kan kullet stå til 

de er levert. Etter 12 uker, uten tilbakemelding fra oppdretter, blir kullet automatisk fjernet uten mer 

informasjon. 


