Avelskommittéerna  Norrbottenspets  &  Finsk  spets  

  

Kom  ihåg  lista!

  

Varsågod  att  ladda  ner  för  att  använda  när  du  hämtat  din  valp

Hälsa  

Vaccination.  Valpen  bör  vara  vaccinerad  vid  7-‐8  veckors  ålder  hos  sin  uppfödare.  Vid  12  veckors  ålder  tar  
du  med  valpen  till  veterinären  för  en  påfyllnadsdos  och  då  brukar  även  veterinären  vaccinera  mot  
kennelhosta,  fråga  om  du  inte  blir  erbjuden.    
Kennelhosta  är  något  som  man  bör  vaccinera  för  1  gång  om  året  framförallt  om  man  utsätter  sin  hund  för  
mycket  kontakt  med  andra  hundar  via  utställningar  eller  att  man  bor  så  till.    
Avmaska  gärna  valpen  regelbundet,  spolmask  är  vanligt  hos  hundvalpar.  Ta  hjälp  av  din  uppfödare  eller  
hos  veterinär  om  vilket  avmaskningsmedel  som  kan  passa  bra  för  din  hund.  
1-‐års  vaccination.  När  unghunden  ska  på  sin  1-‐års  vaccination  så  kan  man  i  samma  tur  passa  på  att  kolla  
tandstatus.    
Tandstatusintyg  finns  att  hämta  på  http://ssf-‐riks.se/avelsrad-‐2/  där  klickar  man  sedan  vidare  till  den  ras  
som  det  gäller  och  kan  ladda  ner  en  blankett  som  heter  tandstatusintyg.  Ta  med  den  till  veterinären  och  
be  dom  fylla  i  denna.  Ta  med  den  hem  och  gör  en  kopia  som  du  gärna  skickar  till  ditt  avelsråd.  
Patella  undersökning  kan  man  göra  från  då  unghunden  är  1  år  och  framåt.  Gör  denna  gärna  vid  1-‐1,5  års  
ålder.  Kolla  med  veterinären  som  du  tänkt  vända  dig  till  om  de  har  någon  som  är  godkänd  för  att  göra  
denna  kontroll.  Innan  ni  åker  ifrån  veterinären  ska  du  ha  fått  ett  intyg  i  din  hand  och  veterinären  ska  
skicka  en  kopia  till  SKK.  -‐påminn  gärna  veterinären  om  detta.  När  du  kommit  hem  så  gör  du  gärna  en  
kopia  på  intyget  och  skickar  den  till  ditt  avelsråd.  
Om  valpen  mot  förmodan  drabbas  av  en  sjukdom  eller  defekt,  meddela  uppfödaren  och  ditt  avelsråd.  För  
att  kunna  hantera  ärftliga  anlag.  

Utställning  

När  valpen  är  4  månader  kan  du  börja  ställa  ut  den,  då  bedöms  den  inofficiellt  och  resultatet  registreras  
inte  på  SKK.  Valpen  får  en  väldigt  bra  socialträning  och  både  valp  och  matte/husse  får  ringträning,  
dessutom  får  man  träffa  likasinnade  och  prata  hundar.  När  valpen  uppnått  9  månader  kan  man  börja  
ställa  i  Juniorklass  då  börjar  resultatet  att  registreras  på  SKK.  Vaccination  mot  valpsjuka  är  ett  krav  för  att  
hunden  ska  få  delta,  vaccineringen  gäller  i  4  år.  Hunden  ska  vara  ID-‐märkt.  Kontroll  av  ID-‐märkning  kan  
ske  och  man  får  alltid  visa  upp  stamtavlan.  

Jaktprov  

När  unghunden  uppnått  9  månaders  ålder  får  du  börja  gå  jaktprov,  det  kan  vara  bra  om  det  skjutits  fågel  
för  den  och  att  den  har  fått  ett  målmedvetet  sökande  efter  fågel.  Du  kan  anmäla  på  rörligt  prov  som  
utförs  där  du  har  jakträtt  eller  om  domaren  erbjuder  dig  att  gå  där  han/hon  har  jakträtt.  Du  kan  också  
välja  att  gå  utlyst  prov,  det  är  på  en  bestämd  plats  och  du  får  träffa  andra  likasinnade.  För  jaktprov  gäller  
samma  vaccinationsregler  som  för  utställning  samt  att  hunden  ska  vara  ID-‐märkt.  Kontroll  av  ID-‐märkning  
kan  ske  och  man  får  alltid  visa  upp  stamtavlan.  
För  mer  information  om  Utställning  och  Jaktprov  läs  på  www.ssf-‐riks.se    

Hoppas  att  vi  ses  på  våra  utställningar  och  jaktprov,  All  lycka  med  valpen!  

