
 
          

Attesten skal ikke være eldre enn én 
måned ved paringstidspunkt. 
Attesten vedlegges 
registreringsanmeldelsen for kullet.  

Opplysninger gitt av eier 
Rase: 
 

Registreringsnavn: Fødselsdato: 

Registreringsnummer: 
 

Id-nummer: Eier: 

E-post: 
 

Adresse: Telefon: 

Opplysninger om tidligere kull:  
 
Kull 1: Født:                                               Antall valper:                           Keisersnitt:      Ja     /     Nei 
 
Kull 2: Født:                                               Antall valper:                           Keisersnitt:      Ja     /     Nei 
   
Kull 3: Født:                                               Antall valper:                           Keisersnitt:      Ja     /     Nei 
 
Kull 4: Født:                                               Antall valper:                           Keisersnitt:      Ja     /     Nei 
 
 

 
Jeg erklærer at opplysningene gitt av meg på 
dette skjema er korrekte, samt at tispa ikke har 
hatt flere kull enn det som er oppgitt. Jeg er 
innforstått med at veterinæren kan sende inn 
dette skjemaet til NKK dersom resultatet av 
veterinærundersøkelsen er at paring frarådes.  
Eiers underskrift: 
 

 

 

NKKs regler og anbefalinger vedrørende paring av eldre tisper:  

 En tispe skal ikke ha mer enn 5 kull.  

 En tispe skal ikke pares ved for høy alder, og rasespesifikke hensyn skal tas.  

 Som hovedregel bør en tispe ikke pares etter fylte 8 år. Dersom en tispe pares etter fylte 8 år skal hun undersøkes 
av veterinær før paring. Et eget skjema med veterinærattest skal vedlegges registreringsanmeldelsen og skal ikke 
være eldre enn en måned ved paring. På veterinærattesten skal det fremgå at veterinær ikke fraråder paring. 
Skjemaet er tilgjengelig på www.nkk.no  

 En tispe kan maksimalt føde ett kull etter fylte 8 år  

 En tispe uansett rase skal ikke pares etter fylte 9 år.  

 En tispe bør få sitt første kull før fylte 6 år 

 

Veterinærattest 

Følgende funn er gjort under klinisk undersøkelse 

Generell helsetilstand: 
 

Hud, ører: 
 

Øyne: 
 

Hjerte, auskultasjon: 
 

Bevegelser: 
 

Kjønnsorganer: 
 

Jur: 
 

Er det gjort andre funn av betydning for hvorvidt tispen bør kunne ha ytterligere ett valpekull? Hvis ja – beskriv:  
 
 

Vil du, på bakgrunn av den kliniske undersøkelsen og eventuell annen 
kunnskap om tispens helsetilstand, samt opplysninger gitt av eier, fraråde 
at denne tispen får et valpekull til (forutsatt at den pares innen én måned 
fra denne dato)? 
 
Ja – jeg fraråder at tispen pares                                    ⃝  
 
Nei – jeg fraråder ikke at tispen pares                         ⃝ 
 

Har du kontrollert hundens id-merke? 
 
Ja            ⃝                               Nei          ⃝ 
 
Id-nummer:  

 
 
 
        Sted                                       Dato                                                                                             Underskrift og stempel 

 

Helseattest for paring 

av tisper over 8 år 


