11. april 2017

Typevurdering og omregistrering av pyreneisk gjeterhund
Eiere som ønsker å omregistrere sin pyreneiske gjeterhund til den andre rasen (poil long til face rase
eller omvendt) kan gjøre det på to ulike måter:
Typevurdering av spesialdommer:
Pyreneiske gjeterhunder kan typebedømmes på Norsk Pyreneerhundklubbs årlige spesialutstilling.
Informasjon om spesialutstillingen publiseres i god tid på klubbens nettside. Skjema for
typebedømming skal også være tilgjengelig der. Eier skriver ut skjema før utstilling og medbringer
dette på utstillingsdagen.
Hunden skal ha fylt 12 måneder når den typevurderes. På utstillingsdagen må eier møte i god tid og
gi beskjed til ringsekretær om at man ønsker en typevurdering. Typevurderingen skal skje før
bedømmelsen starter slik at hunden senere kan konkurrere i rett klasse. Dommer fyller ut skjema for
typebedømming og signerer dette. Har hunden blitt typevurdert skal den registreres som den rasen
den er vurdert til. Om hunden vurderes som en semi, skal den registreres som poil long. Eier har
selv ansvar for å sende ferdig utfylt skjema til NKKs registreringsavdeling for omregistrering i
etterkant av typevurderingen.
DNA-test:
DNA-test for genet RSOP2 kan skille de to rasene face rase og poil long, samt plassere semi i en av
rasene. For å få omregistrert en pyreneisk gjeterhund basert på DNA-resultat, kreves det at hunden
er testet for RSPO2-genet og at resultat er registrert på Dogweb. Se www.nkk.no > tjenester > helse
> DNA-tester for korrekt prosedyre.
Vi anbefaler at man gjennomfører testen ved NMBU Veterinærhøgskolen. Hunder med genotype
RSPO2/RSPO2 eller RSPO2/rspo2 registreres som poil long, mens hunder med genotype
rspo2/rspo2 registreres som face rase. Når DNA-resultat på hunden er registrert på Dogweb må eier
selv ta kontakt med NKKs registreringsavdeling og be om at hunden omregistreres (det skjer ikke
automatisk).
Generelt:
Dersom det er foretatt både en typevurdering av hunden og en DNA-test for RSPO2-genet,
overstyrer DNA-resultatet typevurderingen.
For å få endret rase må eier sende originalt registreringsbevis og eierbevis til NKK pr. post. Rasen
vil bli endret i NKKs database uten kostnad og eier får tilsendt nytt registreringsbevis og eierbevis.
Utstillingsresultater oppnådd i den andre rasen vil bli slettet når hunden omregistreres.
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