
 

 

Omplasseringskjema 
 

 

 

 

Født: 14/07/2017 Regnr. og navn:  NO51077/17 Ergki av Nixenspitze 

BESKRIVELSE AV HUNDEN Ung hannhund trenger nytt hjem. 

Far: Reg.nr/navn: SLRSH000567, Reed Lakes Hydrargium 

Mor:Reg.nr/navn: LOE2167043, Law And Order De Nariz De Nieve 

 

Ønsket pris:  

 

Opplysninger om hunden 

Årsak til omplassering: 

Eier har utviklet allergi og alvorlig astma som gjør at det ikke er mulig å beholde han. 

Sykdomshistorie: 

Ero har aldri vært syk eller behandlet for noen skader. 

Resultater ved utstilling og/eller løp: 

Ikke deltatt på løp eller utstilling. 

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

Jeg ser for meg at Ero vil passe inn i en aktiv familie, som gjerne har en flokk fra før. Det er ingen tvil om at det han 

liker best er å løpe og leke med andre hunder. Han har ikke hatt noen trening i spann, men har trukket på langrenn og 

på joggeturer, og det er noe han er veldig glad i. Nye eiere må være tydelige, klare og konsekvente med han i og med 

at han kan være sta til tider. 

Gode egenskaper: 

Snill og leken gutt. Utrolig selvsikker og ikke redd for noe. God appetitt. Han har stor personlighet og finner alltid 

på noe morsomt som gjør dagen lysere. Vant til å være alene hjemme.    

Dårlige egenskaper: 

Er ikke redd for å si fra om andre hannhunder er aggressive eller knurrete, hannhunder som er lekne leker han gjerne 

med. Har hatt han med meg i perioder i hundepark så å si hver eneste dag, men aldri vært i slåsskamp eller bitt. Det 

beste han vet er å møte andre hunder eller mennesker og kan være ganske ufokusert i møtesituasjoner. Har 

jaktinstinkt. Ero er en ung hannhund som noen ganger kan prøve å dominere andre menn. Kan brumme lavt, men det 

er det eneste. Fortsatt uvane med å lekebite, men det er veldig svakt.   

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

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

Har hunden tidligere vært omplassert? Nei 

  



 

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 Kristian Bakke 

Bogstadveien 5B 

0355 OSLO 

 

40016630 

Kristianbakke93@gmail.com 

 

Eier erklærer med dette at gitte opplysninger er riktige. 

 

 


