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Opplysninger om kull 

Hundene ble paret 08.05.2022 Valper født dato 15.07.2022 

Antall valper  11 Hanner 7 Tisper 4 

 

Foreldre Hannhund Tispe 

Navn Qimutki Tinka 

Reg.nr. No57500/12 No38452/12 

Født: 11.11.2011 23.10.2017 

 

Besteforeldre Hannhund Tispe 

Far Navn Yarak Dolly 

Reg.nr. S42462/2009 No38101/10 

Mor Navn River Godfot Tikaani 

Reg.nr. 17393/06 No45271/11 

 

Bruksdokumentasjon Hannhund Tispe 

Har hunden oppnådd 
NSHKs trekkhund-
merittering? 

☐ ja      ☒ nei ☐ ja      ☒ nei 

Har hunden deltatt i 
terminfestede eller åpne 
løp? 

☐ ja      ☒ nei ☐ ja      ☒ nei 

Hvis ja, nevn to av de 
beste plasseringene 
hunden har oppnådd 
(årstall og plassering/ant. 
startende) 

    

Har hunden deltatt på 
NSHKs vintersamling ☒ ja      ☐ nei         ☒ ja      ☐ nei 

Hvis ja, hvilken 
plassering har hunden 
oppnådd 
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Eksteriørdokumentasjon Hannhund Tispe 

Har hunden deltatt på 
offisielle utstillinger (ikke 
valpeshow, matchshow 
o.l.) 

☐ ja      ☒ nei     ☐ ja      ☒ nei     

Hvis ja, hva er beste 
premiegrad hunden har 
oppnådd på utstilling? 
(årstall, premiegrad) 

    

 

Helse Hannhund Tispe 

Er hunden øyelyst? ☐ ja      ☒ nei     ☐ ja      ☒ nei     

Hvis ja, resultat     

Er hunden gonioskopert? ☐ ja      ☒ nei     ☐ ja      ☒ nei     

Hvis ja, resultat     

 

Generelle opplysninger / etiske retningslinjer Tispe 

Er tispa paret på første løpetid? ☐ ja      ☒ nei     

Er det mindre enn 12 måneder siden forrige kull? ☐ ja      ☒ nei     

Er tispa paret på første løpetid etter forrige kull? ☐ ja      ☒ nei     

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 grunnregler for avl og NSHKs retningslinjer for avl må være fulgt. 

• Alle spørsmål i dette skjema må være korrekt utfylt av oppdretter. 

• Oppdretter forplikter seg til å registrere alle solgte valper innen de er fylt 6 måneder. 

 

Oppdretter 

Navn Per Tore Hove Medlemsnr. ? 

Adresse Kleiva  

6817 Naustdal 

Telefon 47075158 E-post post@fjeldfolk.no 

Webadresse Fjeldfolk.no 

Undertegnede erklærer at gitte opplysninger er riktige 

 

Naustdal 31.08-2022  

 

Sted/dato 

 

Per Tore Hove  

 

Underskrift 

https://www.nkk.no/getfile.php/13278450-1536735722/Dokumenter/Helse/Etiske%20retningslinjer%20avl%20og%20oppdrett%20-%20Juni%202018.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/13278450-1536735722/Dokumenter/Helse/Etiske%20retningslinjer%20avl%20og%20oppdrett%20-%20Juni%202018.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/13278450-1536735722/Dokumenter/Helse/Etiske%20retningslinjer%20avl%20og%20oppdrett%20-%20Juni%202018.pdf
http://www.siberian-husky.net/data/uploads/doc/nshks-retningslinjer-for-avl.pdf
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