
Hannhundlisten – info fra NJSKs avlsråd 

Du visste kanskje ikke at NJSK har en egen liste med hannhunder til avl? Vi i avlsrådet ser at 

raseklubbens hannhundliste til stadighet er helt tom. Dette er synd, og vi ønsker gjerne at 

det blir litt aktivitet der igjen. Vårt naboland Sverige har den siste tiden blitt kjent for å skille 

seg ut fra mengden, og hannhundlisten er intet unntak. I skrivende stund har de hele 22 

hannhunder på sin liste! Og i akkurat dette tilfellet mener vi det er lurt å følge svenskenes 

eksempel…        

Hannhundlisten er ikke først og fremst til for å promotere oss oppdretterne sine hunder, da 

vi har rimelig god oversikt allerede på hvem av oss som har hva. Men den er til for å få 

synliggjort de hannhunder som kanskje «ingen» vet om, men som kan bidra positivt i avlen! 

Vi vet hvor viktig det er å jobbe for å opprettholde en størst mulig genetisk variasjon 

innenfor hunderasene. Dette er som kjent et aktuelt tema for vår rase og mange andre. 

Unngå matadoravl, unngå innavlsdepresjon og ta vare på bredden av gener. Vi må sørge for 

at flere dyr går i avl, ha vilje til å lete litt for å finne de mange flotte hundene som finnes der 

ute men som «ingen» ser eller vet om. Tørre å bruke familiehunder som kanskje ikke er 

utstillingschampions men som likevel har et godt og rasetypisk eksteriør, og har et godt 

gemytt og sunn helse. 

Det er nå GRATIS å annonsere på hannhundlisten, men noen kjøreregler må vi ha: 

- Hannhunden må være registrert i NKK med stamtavle 

- Hannhunden skal være sunn og frisk, både fysisk og mentalt 

- Av offisielle helseresultater er patella luksasjon fri 0/0 et minimum 

- Hannhunden må oppfylle NJSKs til enhver tid gjeldende retningslinjer for avl og 

oppdrett 

- Skal ikke være innblandet i blandingskull eller uregistrerte kull 

- Bildene bør være ett fra siden hvor hunden er stilt opp, og ett bildet av hodet. Se 

eksempler under 

- Navn, registreringsnummer, bilde, kontaktinfo på eier, helseresultater og evt. 

meritter sendes avlsrådet for godkjenning 

Eksempler på gode bilder: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Høres dette interessant ut? Da tar du kontakt med oss i avlsrådet på avlsrad@japansk-

spisshund.net   

 

Mvh 

Hanne og Tore 

Avlsråd NJSK  
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