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Omplasseringskjema 
Født: 02.12.2015 Regnr. og navn:  NO56176/15 Rose  

Omplasseres som tur og familiehund til aktiv og turglade folk  

Far: Reg.nr/navn: NO53300/11 Balto 

Mor:Reg.nr/navn: NO47676/09 Vikerkollen`s NB Hera 

 

Ønsket pris: 4000 Nok 

 

Opplysninger om hunden 

Årsak til omplassering: 

Rose er en aktiv og kontaktsøkende tispe som liker seg på tur . Dessverre viste det seg i løpt av høsttreningen at 

Rose ikkje er så veldig glad i å trene i lag med turspannet vårt . Ho liker rett og slett ikkje denne type trening . Pga at 

ho ikkje vil være med i all trening rekker ikkje tiden til å kunne aktivisere Rose godt nokk . Det er derfor vi har 

bestemmt oss for å finne ny aktiv heim til Rose , der ho for den aktivisering og oppmerksomhet ho fortjener . Vi har 

aldri hatt probler med Rose i forbindelse med andre hundene . Ho er veldig leken av seg selv .  

Sykdomshistorie: 

Ingen kjente sykdommer  

Resultater ved utstilling og/eller løp: 

Ikkje gått løp men blir trent aktiv med turspannet mitt  

Hvilken bruk av hunden ser du for deg at ny eier skal ha: 

Tur / familiehund , Sørekjøring  

Gode egenskaper: 

Rose er veldig kontaktsøkende og liker å få oppmerksomhet og kos . Ho er oppmerksom og lærer fort . Ho har 

tidligere gått som leder i spannet vårt men ikkje den siste tiden da hun allmen ikkje trives med trening i turspannet 

vårt .  

Dårlige egenskaper: 

Kan ikkje gå løs pga jaktinstinkt !  

Har tispa hatt valper, i tilfelle for hvor lenge siden: Nei  

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

Har hunden tidligere vært omplassert?  

NSHK stiller følgende krav til formidling av hunden 

Eier bør være medlem i NSHK og hunden må være registrerte i NKK eller tilsvarende registre godkjent av NKK. 

Alle opplysninger i dette skjema må være riktige. 

Eier Alexandra Mink  

Skjerjavegen 56  

5729 Modalen  

 

Telefon: 94190453 

E-post: alex.mink@hotmail.com 
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Eier erklærer med dette at gitte opplysninger er riktige. 
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