
NORSK TERRIER KLUBs RASEGRUPPE FOR 
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER – westie@norskterrierklub.no

Rasegruppens oppdretterliste – søknadskjema

Kennelnavn:

Kennelnavnets registrerte innehaver(e):

Adresse:

Postnummer/sted:

Telefon: Mobil:

E-post:

Hjemmeside URL:

Hvor mange kull har du oppdrettet registrert med ditt kennelnavn?

Jeg (vi) har gjort meg (oss) kjent med innholdet i Norsk Kennel Klubs Etiske Retningslinjer for Avl 
og Oppdrett, RAS og Rasegruppens regler for oppdrettere og valpeformidling. 
Jeg (vi) vil samvittighetsfullt følge de til enhver tid gjeldende regler i mitt (vårt) oppdrett av 
West Highland White Terrier.

Sted: _____________________________Dato:_____________________________

___________________________________________________________________
Signatur1(hovedinnehaver kennelnavn)            Signatur2(evt. Medinnehaver)

Merk:
Oppdretterne som er oppført på Rasegruppens oppdretterliste har forpliktet seg til å følge 
vedtatte regler for oppdrettere tilknyttet Rasegruppen/NTK. Oppføring på oppdretterlisten 
koster kr 300,- pr.kalenderår. Avgiften forfaller til betaling årlig pr.1.januar og innbetales til NTKs
konto nr.1503.25.80545. Merk betalingen med rase og kennelnavn.
Oppdretterlinker som står ubetalt etter forfall blir automatisk slettet fra listen.

Søknaden sendes til: westie@norskterrierklub.no eller pr. post til Rasegruppens leder:
Hilde Gullaksen, Åsvegen 368, 2030 Nannestad.

Kun side 1 sendes Rasegruppen. Side 2 med oppdretter-regler beholder du selv.
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REGLER FOR OPPDRETTERE TILKNYTTET NTKS RASEGRUPPE FOR WHWT.

SIST REVIDERT PÅ OPPDRETTERMØTET 25.11.18 OG GODKJENT AV RGs STYRE 12.12.2018. GYLDIG 01. 01. 2019 – 01. 01. 2021.

1. Oppdretter som ønsker å stå på oppdretterlisten må ha vært medlem i NTK og Rasegruppen for WHWT i min. 12
måneder. Oppdretter må søke Rasegruppens styre om opptak på listen på eget søknadsskjema som fås ved 
henvendelse til westie@norskterrierklub.no. Oppdretter skal inneha kennelnavn som er godkjent i FCI og må ha 
oppdrettet og innmeldt min. 1 godkjent valpekull før opptak på listen. Gjeldende års kontingent i NTK/Rasegruppen 
må være betalt.

Oppdretterne oppfordres til å møte på alle oppdrettermøter/oppdretterseminarer som arrangeres, 
men har møteplikt på seminar/møter med raserelatert innhold minst annen hver gang de arrangeres.

2. Oppdretter plikter å ha gjort seg kjent med og følge:

Norsk Kennel Klubs Etiske Grunnregler for Avl og Oppdrett,
Rasespesifikk avlsstrategi for WHWT (RAS) og Rasegruppens egne regler for oppdrettere.

3. Begge kullets foreldre skal ha oppnådd premiegraden Excellent på 2 utstillinger.
Utenlandske hunder som benyttes i avl skal ha oppnådd tilsvarende premiering i hjemlandet.

4. Valpene skal ikke leveres før de er 8 uker gamle.

5. Valpene skal leveres ID-merket og med veterinærattest som ikke bør være eldre enn 2 uker. Kullets generelle 
tilstand skal anmerkes på hver valps attest.

6. Valpene skal leveres med Norsk Kennel Klubs kjøpekontrakt, evt. m/tillegg.
Valpene skal være behandlet mot innvollsparasitter etter gjeldende anbefaling. Behandlingen; type ormekur og 
antall ganger gitt, skal føres inn i kontrakten. Alle valper skal registreres i NKK. Eierskifte skal foretas innen valpen 
fyller 6 mnd.

7. Valpekjøperen skal ha med skriftlig informasjon om:

* foring

* vaksinering og ormekurer

* regelmessig stell av hunden

* pelsstell/trimming

* arvelige sykdommer som har betydning for rasen

* forsikring

Før levering skal oppdretteren ha gjort avtale med en som kan trimme hunden.

8. Oppdretter er forpliktet til å rapportere inn alle fødte kull til Rasegruppens styre senest 8 uker etter fødsel.
Det gjøres til westie@norskterrierklub.no med opplysninger om kullets foreldre, fødselsdato og antall hanner/tisper.
Kullet vil bli lagt ut som ren info (uten oppdretter-opplysninger) under ”fødte kull” på websiden og i valpeformidlers 
spalte i Westiebladet. 
Ønskes kullet formidlet   for salg   må oppdretter selv melde inn kullet via NTKs hovedside, under linken valper/legg til  
kull. Dersom alle krav er oppfylt vil kullet bli formidlet via valpeformidler og NTK- og Rasegruppens nettsider. 
Formidlingen er gratis.

9. Oppdretter kan søke styret om dispensasjon fra reglene. Søknaden må begrunnes.

10. Endringer i reglene trer i kraft 1. januar påfølgende år etter vedtak av endringen(e).

11. Styret kan vedta utestengelse fra oppdretterlisten i en gitt periode eller permanent ved brudd på Rasegruppens 
oppdretter-regler. Styret forholder seg til NKKs rutiner ved brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett. 
Slike saker vil bli overlatt NKK for videre behandling.
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