
Valg av hannhund, hvordan sjekke ting i Dogweb 

Dogweb er NKKs database hvor alle kan søke opp slektskap og offisielle helsedata til hunder 

registrert i NKK. Dette er et viktig verktøy for oppdrettere som søker partnere til sine 

avlshunder, og valpekjøpere på jakt etter sunne foreldredyr. 

 

Finne hannhund i Dogweb 

Skriv inn: www.dogweb.no i nettleseren din. Da vil du få opp vinduet jeg har vist på 

bildet under. Trykk på ‘Søk i hundedatabasen’. 

 

 

 

http://www.dogweb.no/


Da får du opp en side i eget vindu i nettleseren. (Se bilde under) 

Du kan begynne å skrive på hundens navn her, hvis du vet stamtavle-navnet eller du 

kan trykke på lenken/teksten: ‘Avansert søk’  

 

og skrive inn registreringsnummeret til hunden. Klikk søk og klikk så på 

registreringsnummeret som kommer opp i listen (Se bilde under). 

Du kan selvsagt skrive inn stamtavlenavn på hunden også her, hvis du ikke har 

registreringsnummeret. 

Du har nå funnet hunden og vet at den er registrert i NKK. Neste steg blir da å se 

nærmere på informasjonen som er registrert om den. 

 



 

Informasjon om hunden 

 Kontaktinformasjon for oppdretter 

o Gir mulighet for å ta kontakt med oppdretter og forhøre deg om søsken, 

foreldre osv. av hannhunden 

I tillegg er det en del tab’er/menyer du kan klikke på: 

 Stamtavle, Avkom, Søsken, Utstilling/LP/AG, Prøver, Helse 

o Litt mer om disse under bildet. 

 

 Stamtavle 

o Viser hundens stamtavle og innavlkoeffisienten. Det er nyttig å også se 

på utvidet stamtavle for verdifull informasjon og fiktiv stamtavle gir 

mulighet for å raskt kunne sammenligne en mulig match. 

 Avkom 

o Kull liste 

 Her får du oversikt over kull hunden har hatt før og med hvilken 

tispe den har hatt det. Ved å klikke deg videre inn på tispen kan 



du hente inn informasjon om denne og kontakte oppdretter for å 

høre om det er noen erfaringer å høste om kullet. 

o Avkom liste 

 Her kan du gå inn og se på informasjon om avkom etter 

hannhunden 

o Avkom statistikk 

 Hvor mange valper har hunden hatt til nå? (som er NKK reg.) 

 Har hunden hatt veldig mange valper kan det være fint for den 

fremtidige genpoolen til rasen om man velger en hund som har 

hatt færre valper. Samtidig er det jo fint at den har hatt noen 

valper for å vurdere resultatet. 

 Søsken 

o Oversikt over søsken så man kan se på helsetester og annen info om 

dem. Mye genmateriale går jo igjen her så det er viktig å sjekke bredt. 

 Utstillinger 

o Deltagelse på Utstillinger, Lydighet og Agility + resultater på disse. 

 Prøver 

o Deltagelse på bruksprøver, rally o.l. Under dette punktet og 

undermenyene kan du finne om hunden har deltatt på noen form for 

mentalbeskrivelse. 

 Helse 

o HD, AD, Prcd-PRA, Øyelysning. Her finner du alle helseresultater som 

er valgt lagt inn og eller mulig å legge inn på hunden. 

o Resultater av patella og prcd-PRA finner man under menyen helse og 

så andre undersøkelser (Se bilde under). Finner man det ikke der, så er 

det ikke undersøkt eller iallfall ikke registrert. 

  

 

 


