SKA DU KÖPA PUDEL?
HAR DU VALPAR TILL SALU?
Kontakta :
Christina Sohlman
Smedstorpet 10, 744 95 Vittinge
mobil: 070-631 01 60
valpformedling@pudelklubben.se.
Generellt gäller att av SKK beslutat hälsoprogram och SKKs Grundregler ska följas.
För att få valphänvisning krävs för mellan-, dvärg- och toypudlar att de är gentestade för prcd-PRA enligt
registreringsreglerna.
Båda föräldrarna av storleken mellan-, dvärg- och toypudel ska ha ett ögonlysningsresultat före parning.
Undersökningen ska vara gjord efter det att hunden uppnått 18 månaders ålder.
För hundar som paras efter 5 års ålder krävs ett ögonlysningsresultat efter 5 års ålder.
Hunden får inte vid någon av dessa ögonlysningar visat sig ha PRA.
För mellanpudel krävs ett registrerat resultat för HD-röntgen, gjort efter 12 månaders ålder,
för båda föräldrarna före parning.
För dvärg-, och toypudel krävs ett registrerat resultat från patellaundersökning gjord efter
12 månaders ålder, för båda föräldrarna före parning, undersökningen ska vara gjord av veterinär med
specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
Mellan-, dvärg- och toypudeltikar ska vara minst 18 månader vid första parningstillfället.
Storpudelföräldrarna skall vara HD-röntgade efter 12 månaders ålder, med resultat A eller B.
Storpudeltik ska vara minst 24 månader vid första parningstillfället.
För alla storlekar gäller dessutom att föräldrarna ska ha ett 1:a pris eller lägst ”very good” från officiell
utställning. Endast valpar vars föräldrar har godkänd färg eller valpar med godkänd färg enligt gällande
standard kan hänvisas. För samtliga storlekar gäller att valpar från tik som fyllt 9 år inte hänvisas.
Uppfödare som lämnar falska uppgifter till valphänvisningen anmäls till SKKs disciplinnämnd.
Valpkull anmäld till valphänvisningen innan valparna är födda, tas automatiskt bort från hänvisningen
tre veckor efter beräknad födsel om inget annat meddelats till valphänvisaren.
Din valpkull finns kvar på valphänvisningen till 12 veckors ålder.
Alla kennelnamnsinnehavarna och ägarna av tiken måste vara medlemmar i SPK för att få valphänvisning.
Glöm inte att meddela när kullen är såld!

