Fodervärd eller med avelsrätt
Som uppfödare är det svårt att hålla ett stort antal hundar i hemmiljö. Varje hund behöver
sin egen familj där den får all den kärlek, tid och omtanke den behöver.
Ibland söker vi fodervärd eller med avelsrätt.
Gäller vuxna tiken pensionerad från
avel och då söker vi fodervärd som småningom kan överföras till ägarskap.

Vad innebär det att vara avelsrätten?
Med avelsrätten köper du hunden för halva priset och du äger hunden och jag har
avelsrätt, det innebär att jag kan ta hem hunden för parning, valpning och ev. utställningar.
Jag står för ögonlysning, DNA fanconitestet som har anknytning till avelsarbetet.
Även utställningar står jag för.
Kostnader för vård, försäkring, övrig står du för.
Jag kommer att visa hundens skötsel, utfodring och motion för dig, så att jag kan ställa ut
tiken i bra kondition.
Du som är en oerfaren hundägare eller bara ny inom rasen, får extra hjälp och tips av mig.
Att gå på valpkurser hos någon IMMI-utbildad personal är en viktigt punkt för er båda.
Även klicker-kurs är mycket nyttigt!
Jag kan ev. passa hunden på en kort helg
(ej under parnings- och valpperiod), när ni åker bort.
Visst kan det kännas jobbigt att lämna ifrån sig hunden i tio veckor när tiken ska ha valpar
hemma hos mig. Men det är en positiv erfarenhet, det finns möjlighet att ta lärdom av mig.
Det är också ett bra sätt att se hur uppfödning går till då du säkert kan få möjlighet att vara
närvarande då tiken ska paras och senare också valpa.
Du ska bo ganska nära mig, det kan annars bli besvärligt för oss att hämta/lämna hunden
för tävling eller parning.
Vi kommer att skriva ett avtal.
Jag kan berätta lite mera detaljer.
Vid intresse av att bli vår nästa fodervärd, ta gärna kontakt med mig.

