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         KJØPEAVTALE NEHK.   
 

Avtalen er utarbeidet av avlsutvalgene i Norske elghundklubbers forbund, og 
gjelder kjøp av elghundvalp som tilfredsstiller kravene til den enkelte rases 
avlsutvalg. 
 
            
 

" …………………………………… " 
 
 

Kjønn:   Født:      Reg.nr:    
 
Mor:         Reg.nr.:    
 
Far:          Reg.nr.:    
 
Kjøper:  
   
Adresse:   
 
Tlf.:    Mob:        E-mail:    
                                                                            
                                                                      
 
Hunden leveres:  
 

1. Registrert i Norsk Kennel Klub.  

2. Med veterinærattest. 

3. Med begrenset dødsrisikoforsikring frem til det øyeblikk hunden blir 
overlevert til valpekjøper.  Tegnes ny forsikring i Agria dyreforsikring 
innen 10 dager etter levering, gjelder denne uten karensdager. 

4. Med garanti for eksteriør, bruksegenskaper og mentalitet som beskrevet 
nedenfor. 

 
 
For hunden betales: Kr ………………………  
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           *************************************************  
 
 
 
 

Kjøpsvilkår:  
 
En hund er et levende vesen. Den utvikles og forandres hele livet. Det kan for 
eksempel hende at en hannhund ikke får testiklene på normal plass når den er 
voksen.  Dette er en arvelig feil og ifølge internasjonale regler kan slike hunder 
ikke delta på utstillinger og prøver, bortsett fra agility og lydighet. 
 
Avkom etter slike hunder kan heller ikke registreres.  Kjøper skal imidlertid 
være oppmerksom på at testikkelmangel ikke er en sykdom.  Hunden er normal 
på alle måter og fungere normalt i alle henseende bortsett fra avl og utstilling.  
Det er vanligvis ikke mulig for oppdretter å oppdage denne feil.  Selv om den er 
arvelig, skyldes den ett recessivt (skjult) arveanlegg og dukker derfor 
opp tilsynelatende tilfeldig.  Man kan ikke se på en valp om den har begge 
testiklene fordi de ofte ikke synker ned i pungen før i 4-6 måneders alderen. 
Feilen finnes i alle hunderaser.  
                                                                         
Hvis det viser seg at en solgt hannvalp ikke har begge testikler på plass innen 
den er 15 måneder gammel , kan kjøper få refundert Kr. 1500.-   
    
                                                                            
 

Hofteleddsdysplasi (HD)  
 
HD. Hos hund er en arvelig betinget lidelse i hofteleddene. Lidelsen arter seg 
på den måten at hofteleddene blir grunnere og mer åpner enn det vi finner hos 
de normale dyr.  
 
Dette vil i praksis si att lårhodet og hofteskålene ikke passer fullkomment til 
hverandre, og dette vil gi unormale slitasjeforhold i form av for eksempel 
forkalkninger i leddet.  Avhengig av hvor uttalt lidelsen arter seg 
røntgenologisk hos den enkelte hund, gir man hunden en av følgende 
betegnelser for dens hofteleddsstatus; A og B (fri for HD), C (svak HD), D 
(middels HD) og E (sterk HD).  Utviklinga av HD er betinget av så vel arv som 
miljø.  Hunden skal HD- røntges og bildene avleses på Norsk Kennel Klub når 
hunden er ett år.  Dersom hunden røntges og bildene avlest innen den er …… 
måneder, vil kjøper få halve kjøpesummen tilbake, dersom hunden har mer enn 
svak grad HD og eier velger å la hunden leve.   
                                                                           
Dersom hunden har HD av en slik grad at den må avlives av dyrevernmessige 
hensyn (må bekreftes av veterinær og det må fremleggets 
avlesningsdokumentasjon av Norsk Kennel Klub), dekkes dette av Agria 
Livsforsikring (forutsatt at forsikringen er tegnet før valpen er 4 måneder).   
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Eksteriør garanti:   
 
Dersom hunden har vært utstilt for 2 forskjellige dommere og ikke oppnådd 3 
premie eller bedre på utstilling, betalest tilbake Kr. 1500,- av kjøpesummen. Det 
er da en selvfølge at dette er pga. anatomiske feil og at hunden må være stilt ut 
i topp utstillingskondisjon.   
Kjøper forplikter seg til å stille ut hunden minst en gang som junior (JK 9-15 
mnd) og en gang i åpen klasse (AK >24 mnd).  Selger ønsker tilbakemelding på 
resultater fra utstilling. 
 
 
 
 

Bruksgaranti 
 
Begge foreldre er benyttet til jakt på storvilt.  Skriftlig dokumentasjon på dette 
er avlagte jaktprøver.  Kjøper forplikter seg til å benytte hunden på jakt.  Selger 
ønsker tilbakemelding på resultater fra jaktprøve.  Begge foreldrene er selvsagt 
meget sunne og friske hunder, som er fri for HD.  
 

Mental garanti:  
 
Valpen har fått en normal og sunn oppvekst i familiemiljø og er vant med 
vanlige lukt , lyd og synsinntrykk som normalt finnes i en familie.  Begge 
foreldre har også meget godt gemytt. Kjøper har personlig ansvar for at 
hunden får en god og riktig pleie, slik at alle muligheter  legges til rette for at 
den blir en sunn og frisk hund, så vel psykisk som fysisk. Herunder hører at 
hunden ikke skal stå kontinuerlig 
i bånd.                                                                     
                                                                            
NB. :  
Hunden skal være ett familiemedlem og behandles deretter. Oppdretter 
forbeholder seg retten til å ta hunden tilbake dersom den ikke behandles riktig 
(vanskjøttes).  
  
 
Akter kjøper å selge hunden, 
 
SKAL OPPDRETTER KONTAKTES SLIK AT DENNE HAR FØRSTERETT TIL 
TILBAKEKJØP. 
 
Prisen ved omsalg vil være avhengig av hundens verdi ved salgstidspunktet.  
Normalt skal det ikke påregnes full pris ved omsalg. Det primære må være 
å skaffe hunden ett godt hjem, fremfor den økonomiske tanken. Hunden skal 
heller ikke avlives uten at oppdretter er orientert om dette, og gitt sitt 
samtykke. Med unntak av påkrevet avliving i forbindelse med alder, 
sykdom eller ulykke. 
 
 
 
Ved eventuell bruk av hunden i avl, er det en foresetting at hundens 
jaktegenskaper, fysiske og psykiske tilstand må være slik at den fyller krav 
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som avlsutvalget setter for rasen. Avl utover dette må overhode 
ikke forekomme.  
 
Kontrakten er juridisk bindene for begge parter.  Utgifter kjøper har etter at 
hunden er blitt hans eiendom er oppdretter uvedkommende. 
  
Sted / dato 
 
 
Selger/Oppdretter. _________________________________________________ 
 
 
  
Kjøper. ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Denne kontrakt er skrevet i 2 eksemplarer, kjøper og selger beholder hvert sitt 
eksemplar. 


