
 

Afsætning af hvalpe 

Vi har næsten altid hvalpekøbere på venteliste, så det har hidtil ikke været noget 
problem at få hvalpene afsat. Vi oplever desuden, at racen bliver mere og mere kendt, 
og at interessen er stigende. Avlsudvalget er behjælpeligt med råd omkring parring, drægtighed og fødsel - 
og også med afsætning af hvalpe. 

Klubben for Sort spids har aftalt følgende vejledende regler: 

• Hanhundens ejer får pr. 1/3 2022 1500 kr. for en parringsserie. Dette dækker parringen og 1. 
hvalp. 

• Derudover får hanhundens ejer bonus fra opdrætteren (tævens ejer) for yderligere hvalpe i 
kuldet, der er levende ved en alder af 8 uger. Her er aftalt 10 % af salgsprisen, som sættes af 
opdrætter. 
Opdrætteren har ret til at vælge en hvalp, hvis det ønskes. Hvis hanhundens ejer vil vælge en 
hvalp, kan man fratrække det beløb, som hanhunden ellers skulle have haft iflg. 1. forslag.  

• Endelig kan det også være tilfældet, at hanhundens ejer blot vil anvise købere til 2. hvalp.  
• Derefter kontaktes de interesserede på ventelisten af avlsudvalget, som sender kontaktoplysninger 

til opdrætter. Interesserede købere kan komme på et uforpligtende besøg, når hvalpene er ca. 4 
uger gamle. Hvis de stadig er interesserede og indforstået med at følge klubbens retningslinjer, kan 
endnu et besøg aftales, fx når hvalpene er 6 uger. Nu er hvalpene så store, at man kan vælge. Det 
sker i et samarbejde mellem opdrætter og køber.  

• Der kan nu skrives købsaftale, og der kan betales depositum, DKK anbefaler 15% af købsprisen. 

• Man har som opdrætter ret til at afvise en potentiel køber, hvis man føler, at vedkommende ikke vil 
leve op til klubbens formål, eller at hunden ikke vil få det godt. Så vent med at skrive kontrakt, til 
du er sikker på, at det er den rette køber.  

• Hvis der stadig er hvalpe tilbage, kan man annoncere. En annonce i DBA eller lignende plejer at 
være tilstrækkelig. Avlsudvalget hjælper gerne med forslag til annoncetekst. 

• Den vejledende pris på en hvalp (uanset farve eller køn) kan til hver en tid oplyses ved henvendelse 
til avlsudvalget.  
Prisen er inkl. chipning, 1. vaccination, ormekur, anmeldelse til hunderegisteret, registrering i DKK, 
hvalpemappe, betaling til Klubben for Sort Spids for anetavle (250 kr. pr. hvalp) og medlemskab det 
1. år. 
Stambøger 
Når alle hvalpe har fundet nyt hjem og er blevet chippet, sender opdrætter hvalpelisten med navne, 
kontaktoplysninger og chipnumre til Avlsudvalget. 
Senest 2 måneder efter har avlsudvalget lavet anetavler, som sendes til de nye ejere sammen med 
et velkomstbrev fra Klubben for Sort Spids. 
Opdrætter overfører 250 kr. pr. hvalp for anetavler til klubbens kasserer. 


