NHFs regler for vaksinering av hund
IDENTITETSMERKING OG VAKSINASJONSREGLEMENT FOR HUNDER SOM
DELTAR I ARRANGEMENTER I NORGES HUNDEKJØRERFORBUNDS
(ETTERFØLGENDE FORKORTET TIL NHF) REGI.

IDENTIFIKASJONSREGLEMENT NHF
Alle hunder som deltar på arrangementer i regi av NHF skal være merket med mikrochip. Ved merking
med mikrochip som ikke oppfyller ISO standard 11785 eller vedlegg A til ISO standard 11785, må den
som har ansvaret for hundene stille nødvendig avlesningsutstyr til rådighet ved enhver kontroll.

VAKSINASJONSREGLEMENT NHF
Alle hunder som skal delta på arrangementer i regi av NHF skal ha gyldig vaksine mot valpesyke,
parvovirus og smittsom leverbetennelse. Vaksinens gyldighet hos hunder over 1 år er 3 år dersom
annet ikke fremgår av godkjent preparatomtale. Alle hunder som skal delta på arrangementer i regi av
NHF bør også ha gyldig vaksine mot kennelhoste. NHF anbefaler en nasal eller oral vaksine som
beskytter mot Bordetella bronchiseptica og hundens parainfluensavirus. Vaksinens gyldighet er 1 år
dersom annet ikke fremgår av preparatomtale. Alle vaksiner skal være gitt etter produsentens
anbefaling.
Etter førstegangs- og revaksinering av obligatoriske vaksiner gjelder karenstid på 14 dager. Etter
vaksinering med nasal eller oral vaksine mot kennelhoste gjelder karenstid på 42 dager. Innenfor
karenstiden får ikke hunden delta på konkurranser i regi av NHF.

Arrangør kan fastsette strengere regler for gjennomført vaksinering.
NHF anbefaler at vaksinene gis i perioder der hundene ikke står i trening for best mulig vaksine
resultat og minst mulig belastning på hundene.

Deltagere fra andre land må også ha vaksinert sine hunder i henhold til Mattilsynets regler for import
av hund til Norge fra avreiselandet. Alle deltagende hunder skal ha vaksinasjonskort.

VAKSINASJONSKORT MÅ INNEHOLDE
Vaksinasjonskortet skal være påført hundens navn, fødselsdato, identitetskode og merkemetode.
Vaksinens navn, vaksinasjonsdato og tidspunkt for revaksinasjon mot valpesyke, parvovirus, smittsom
Leverbetennelse, (eventuelt kennelhoste) og identitetsmerking skal være bekreftet av veterinær med
dennes signatur.
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