
Valpeformidlingsskjema  

Hundene ble paret: Dato: 04.01.15

Valper født: Dato: 07.03.15 Antall totalt: 6 Hanner: 3

Tisper: 3

Hannhund:
Født: 04.03.10 Regnr. og navn: NO46363/10 Hzchico (Hachico)

Far: Reg.nr/navn: Carillo Silver Max

Mor: Reg.nr/navn: Luci

Tispe:
Født: 02.04.13 Regnr. og navn: NO40814/13 Gelido Vento Enigma (Mishka)

Far: Reg.nr/navn: PKRV 16670 Zorro Eskimoski Domek

Mor: Reg.nr/navn: PKRV Armika Eskimoski Domek

Opplysninger om hundene:  Hannhund: Tispe:

1. Har hunden oppnådd NSHKs 
sledehundmerittering? 

        Nei          Nei

2. Har hunden deltatt i terminfestete eller åpne løp?         Nei        Nei

Hvis ja, nevn to av de beste plasseringene hunden 
har oppnådd:

1. Navn på løp og årstall: 1. Navn på løp og årstall: 



Plassering/antall startende: Plassering/antall startende: 

2. Navn på løp og årstall: 2. Navn på løp og årstall:

Plassering/antall startende: Plassering/antall startende:

3. Har hunden deltatt i løp på NSHK’s 
Vintersamling? 

        Nei         Nei

Hvis ja, hvilken plassering har hunden oppnådd? Distanse og årstall: Distanse og årstall: 

Plassering/antall startende: Plassering/antall startende:

4. Hva er beste premiegrad hunden har oppnådd på 
utstilling?

Tid/sted: Tid/sted: 

Premiegrad: Premiegrad:



Hundene har et godt gemytt, er blitt aktivt brukt til trekk (terengsykkel o.l.). Begge hundene er svært utholder og sterke, 
tispa har et fantastisk utseende og pels som er gunstig iht utstillinger. De er svært lekne og aktive hunder, er veldig rolig 
og snille da spesielt med barn. Trives godt med andre hunderaser. Valpene er friske og fine med utrolig fine 
markeringer. 

5.Er tispa paret på første løpetid?    Nei

6.Er det mindre enn 12 måneder siden tispa sist 
hadde valper?

 Nei

7.Har tispa hatt løpetid siden forrige kull uten at den 
er paret?

  Ja     

NSHK stiller følgende krav til formidling av valpekullet: 
• Oppdretter må være medlem i NSHK og begge foreldredyr må være registrerte i NKK eller tilsvarende 

klubber. 
• NKKs etiske retningslinjer for avl må være fulgt (spørsmål 5, 6 og 7). 
• Alle spørsmål i dette skjema må være korrekt utfylt. 
• Oppdretter forplikter seg til å registrere alle solgte valper innen de er fylt 6 måneder. 

Oppdrettere: 
Nadina Agic/ Damir Agic
Navn: 
Nadina Agic

Adresse: 
Gjerstadveien 1310 4980 Gjerstad (Aust-Agder)

Tlf./e-post: 
47823209 / nadina_bulle@hotmail.com

Webadresse: 

Undertegnede erklærer at gitte opplysninger er riktige.

Sted/dato: Underskrift:

Gjerstad/  08.03.15.                                                      Nadina Agic 
………………………………………………………………………………………………………………

mailto:nadina_bulle@hotmail.com

