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Oslo, 09.12.2020

Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg fattet følgende vedtak på sitt møte 19.11.2020:
«Det innføres krav om offisiell patellastatus for foreldredyr for registrering av valper av rasene
mittelspitz, kleinspitz, prazsky krysarik, griffon belge, griffon bruxellois, petit brabancon, papillon,
phalene, japanese chin, king charles spaniel og meksikansk nakenhund, variant miniatyr og mellom.
Undersøkelsen må være gjort ved minimum 12 måneders alder av veterinær som har avtale med NKK
slik at resultatet blir registrert på DogWeb.
Ved bruk av utenlandske hunder: kopi av hundens patellaattest må vedlegges registreringsanmeldelsen,
og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i DogWeb for enkelte spesifiserte land (som Sverige) som
har identisk undersøkelsesrutine som Norge. For andre land kan resultatet ikke legges inn i DogWeb,
men kan gjelde som «kjent patellastatus» for registrering av valper. Det kan søkes om dispensasjon for
bruk av utenlandske hunder. En begrunnet søknad sendes NKK som forespør raseklubb før vedtak
fattes.
Det gis generell dispensasjon ved bruk av frossensæd som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og
hvor hunden ikke lenger er i live.
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.03.2021.»
Vi ber klubben gjøre vedtaket kjent for sine medlemmer, samt bistå medlemmer som har spørsmål eller
trenger veiledning når de nye reglene gjøres gjeldende. Dersom dere mottar spørsmål dere sliter med å
besvare, er det fint om dere samler opp disse og tar kontakt med oss (NKKs administrasjon har
dessverre ikke mulighet til å besvare henvendelser fra enkeltmedlemmer, så dette må koordineres via
klubben).
Vi gjør oppmerksom på at det må gå minimum 3 år fra en registreringsrestriksjon er innført til man
tidligst kan søke om å få den opphevet, og da kun etter vedtak på klubbens årsmøte.
Sunnhetsutvalget ønsket å berømme Norsk Miniatyrhundklubb for effektiv, godt koordinert og samkjørt
avlsplanlegging. SU mener klubbens innsats for å få denne regelendringen på plass, vil ha en svært
positiv helseeffekt for et stort antall hunder og raser samtidig.
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