
DS-sjekk av valper 

Alle rhodesian ridgeback valper skal sjekkes for DS (Dersmoid Sinus). Det anbefales 
at valpene sjekkes for DS av erfarne oppdrettere/DS-kontrollører minimum en gang i 

løpet av tiden hos oppdretter. Kontroll bør som minimum utføres rett før levering 
(fortrinnsvis før de ID-merkes med chip), men dersom mulig bør det kontrolleres for 

DS ved ca 2-3 ukers alder og deretter igjen rett før levering. 

Komiteen for avl, helse og mentalitet (KAHM) kan formidle kontakt med noen som 

har erfaring med å sjekke DS, dersom oppdretter ikke føler seg trygg på å sjekke 
valpene selv. Oppdretter og den som kommer for å sjekke blir enige seg imellom om 

oppgjør i forbindelse med eventuelle reiseutgifter. 
 

For oppdretters to første kull, utbetaler NRRK en godtgjørelse pålydende kroner 500 
til den som sjekker kullet. Vedkommende som sjekker kullet leverer søknad om 

godtgjørelse til KAHM, som må være KAHM i hende senest to uker etter at valpene 
er sjekket for DS. I særskilte tilfeller kan oppdrettere søke om godtgjørelse til den 
som sjekker for DS ut over de to første kullene. 
 

Forutsetningen for å få være med i ordningen med godtgjørelse er at oppdretter tar 
initiativ til å lære å sjekke DS sammen med den som kommer for å sjekke valpene. 

Når ferske oppdrettere søker valpeformidling for kull, skal KAHM alltid etterspørre 
plan for hvem som skal sjekke kullet for DS, og opplyse om NRRKs tilbud om 

formidling av hjelp til å sjekke. 

 
 



Avtale mellom oppdretter og ”DS-kontrollør” 

En avtale utarbeidet av KAHM (Komiteen For Avl- Helse- og Mentalitet) i Norsk 

Rhodesian Ridgebackklubb til bruk hvor eksterne sjekker DS i valpekull. 

Dette er en avtale mellom DS-kontrollør: ______________________________  

og oppdretter:___________________________________________________ 

Vedrørende sjekk av DS i kull født:__________________________________ 

Kullets far:_____________________________________________________ 

Kullets mor:____________________________________________________ 

 

DS-kontrollør sjekker valpene på frivillig basis. Selv om DS ikke oppdages på 

nåværende tidspunkt, har en ingen garantier for at valpene ikke har DS. DS-

kontrollør har ikke noe formelt ansvar dersom det på et senere tidspunkt skulle 

oppdages DS hos en eller flere valper. Alt ansvar ligger hos oppdretter. 

 

Resieutgifter i forbindelse med sjekking av DS dekkes på følgende måte: 

 

 

 

 

 

 

 

Dato:___________ Signatur oppdretter:_______________________________ 


