
Kjekt å vite ved kjøp av valp. 
 
*Kontakt flere oppdrettere og besøk gjerne en hundeutstilling for å få en viss oversikt. 
 
*Unngå valpefabrikker som har mange valper til salgs til enhver tid. 
 
*Spør gjerne hvor ofte oppdretteren har kull. 
 
*Anbefalt valpepris på Japansk spisshund er pr. september 2019 kr 17.000.-   
  Dersom valpen selges til mer eller mindre enn dette, kan det være lurt å spørre hvorfor. 
 
*Spør oppdretter om foreldreparene har gjennomført noen helsetester og evt. resultat på disse, og 
om hvordan helsestatus er på evt. tidligere kull etter foreldredyrene. 
 
*Spør gjerne etter alder på foreldredyrene. NKK anbefaler ar tispen er MINST 18 mnd., mens Norsk 
Japansk Spisshundklubb anbefaler 2-3 år. 
 
*Dersom du har anledning, anbefales det et besøk hjemme hos oppdretter. Se tispen og valpene og 
evt. andre hunder i hjemmemiljøet. Er omgivelsene rene og ser hundene sunne og friske ut? 
Spør gjerne hvordan valpene sosialiseres og behandles før levering. 
Still oppdretteren spørsmål om rasen og de aktuelle hundene om du lurer på noe. 
(En god oppdretter stiller også spørsmål om deg og din situasjon for å finne ut hva du vil og tenker 
med å skaffe deg hund) 
 
 
*Valpen leveres TIDLIGST ved 8 ukers alder. Det skal benyttes skriftlig kjøpeavtale som skal 
underskrives av begge parter. 
Valpen skal leveres med helseattest fra veterinær som ikke er eldre enn 14 dager. 
Valpen skal være behandlet mot innvollsorm. 
Etter levering og betaling skal oppdretter sørge for at valpen blir registrert i ditt navn og du skal 
innen rimelig tid motta registreringsbevis fra NKK. 
Norsk Japansk Spisshundklubb anbefaler også oppdrettere som er medlemmer av klubben å betale 
medlemskap for sine valpekjøpere ut året. 
 
*En god oppdretter er interessert i hvordan det går med deg og din valp og vil gjerne holde 
kontakten med deg og være behjelpelig om det skulle være behov for det, 
 
*Norsk Japansk Spisshundklubb har egen valpeformidler som kan hjelpe deg å finne valp. 
 

LYKKE TIL! 


