
OESS arbetsrutiner för  

 

Valpförmedling 

beslutat av OESS styrelse april 2014 

 

 Uppfödare som önskar valpförmedling av OESS ska: 

 Vara medlem i Old English Sheepdogsällskapet och kullen ska uppfylla 

föreningens aktuella valpförmedlingskrav.  

 Det åligger valpförmedlaren att kontrollera att kullen uppfyller kraven.  

För koll av svenska avelsdjur används kennelklubbens hunddata/avelsdata.  

För utlänska avelsdjur gäller att kopia av ögonspeglingsresultat samt 

höftledsresultat ska skickas av uppfödaren till valpförmedlaren. 

Det samma gäller PCD-resultat, kopia ska skickas av uppfödaren till 

valpförmedlingen. 

Avelsrådet kan vara behjälplig i uträknandet av inavelskoefficienten, om 

denna inte går att hitta på SKKs Avelsdata. 

 Kullen kan med fördel anmälas till valpförmedlaren av uppfödaren, så 

snart parningen är genomförd. Alla intyg på hälsoresultat som inte går att 

utläsa av SKKs avelsdata, ska bifogas av uppfödaren. 

 Ingen förmedling får ske av påtänkta kullar d.v.s. planerade kullar där 

parning ej är genomförd. 

 Kullen finns kvar för förmedling till dess att valparna blir 3 månader 

gamla.  

För fortsatt förmedling måste uppfödaren själv kontakta valpförmedlaren 

och begära förlängning. Gör inte uppfödaren någon aktiv förlängning, tas 

kullen bort från förmedlingen. 

 

  



 

 

Valpförmedling på OESS hemsida: 

Valpförmedlaren ansvarar för att meddela webbmaster både om genomförda 

parningar, födda kullar, samt borttag av förmedlade kullar alternativt förlängning 

av förmedling efter 3 månaders ålder. 

 

På hemsdan anges: 

Texten  

1. Valpkull planeras till xxx-xx-xx (datum).  Alternativt 

2. Kull född xxxx-xx-xx (datum). 

E. Hanhundens titlar, namn och registreringsnummer 

U. Tikens titlar, namn och registreringsnummer 

Kennel 

Uppfödarens namn 

Adress 

Tel 

Epostadress 

Hemsida 

 

Övriga meriter såsom mentaltester, vallanlagsprov, BAER-test etc skrivs INTE ut 

på hemsidan, eftersom dessa meriter/resultat inte är någon som klubben kräver i 

sin valpförmedling. Det är upp till var och en av uppfödarna  att informera 

valpspekulanter om eventuella meriter som avelsdjuren har, men som inte klubben 

kräver. 

 

 

  



OESS regler för valpförmedling  

 
Beslutade i april 2014,  publicerade i Bobtail nr 2/2014 

För att få valphänvisning via Old English Sheepdogsällskapet krävs, förutom att 

uppfödaren är medlem i Old English Sheepdogsällskapet, att: 

 

Båda föräldradjuren skall vara: 

 

 HD-röntgade u.a. (Grad A eller B).  

 

 Ögonspeglade inom ett år före parning och ej visa tecken på ärftlig 

katarakt eller PRA. 

Y-sömskatarakt får förekomma men endast på ett av föräldradjuren. 

 

 Utställda på officiell utställning (FCI eller motsvarande) minst 1 gång och 

då erhållit lägst VG (Very Good).  

 

 Inavelsgraden får inte överstiga 6,25% (3-ledsstamtavla) 

 

 Minst ett av föräldradjuren ska vara PCD-testad och inte visa anlag för 

sjukdomen. 

 

För tik gäller dessutom följande: 

Tiken ska vid parningstillfället ha uppnått en ålder av minst 24 månader 

Uppfödaren skall i övrigt följa SKK:s grundregler och avelspolicy. 

 

 

 

 


