Omplasseringskjema
Født:

05.06.2014

Regnr. og navn: NO44962/14 Piperbakkens Alnitak Stjerne

Stjerne søker nytt hjem
Far: Reg.nr/navn:
Mor:Reg.nr/navn:

11645/05 NTCH NVV-13 Nay-la-chee's Hexov Runner
NO47824/11 Vargteam's Dolly

Ønsket pris:

4 000,–

Opplysninger om hunden
Årsak til omplassering:
Stjerne (f. 2014) har kommet tilbake til oss og vurderes omplassert. Grunnen til dette er at hun ikke trives med
trening for lengre løp, og vi ser for oss at hun hadde trivdes utmerket som turhund eller i spann som trener kortere
distanser. Hun jobber godt, men er altså ikke en hund for langdistanse eller toppen i mellomdistanse/sprint. Hun bør
likevel få utløp for arbeidsviljen, enten på fottur, foran sykkel/ski eller i spann.
Sykdomshistorie:
Ingen kjente sykdommer
Resultater ved utstilling og/eller løp:
Exc.BK, 4BKK, 1.AVLK HP. NSHK spesial 2017
Har gått diverse løp for tidligere eier m.fl.:
Vikerfjelløpet 2016, 6-spann 30 km (4/4)
NSHK vintersamling 2016, 8-spann 50 km (5/7)
Dørstokkmila 2017, 6-spann 12 km (3/5)
NSHK vintersamling 2017, 6-spann 20 km (3/3)
Rørosløpet 2018, 4-spann 30 km (2/2)
Hvilken bruk av hunden ser du for deg at ny eier skal ha:
Aktiv turhund eller turspann, og sammen med en eller flere andre hunder
Gode egenskaper:
Godt gemytt overfor folk og andre hunder, enkel å ha med å gjøre, gode bevegelser, god pels, god matlyst. Stjerne
kan gå alle steder i spannet
Dårlige egenskaper:
Stjerne er en myk hund og trenger en eier som tar hensyn til dette.
Har tispa hatt valper, i tilfelle for hvor lenge siden:
Har tispa hatt løpetid siden forrige kull uten at den er paret?
Ferdig utfylt skjema sendes til omplassering@siberian-husky.net

ja, i 2015 hos Orchestra Husky
ja

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

Tone Beate Hansen / Runar G. Simonsen
Moreneveien 59
2743 Harestua
416 00 213
post@piperbakken.no
www.piperbakken.no

Eier erklærer med dette at gitte opplysninger er riktige.

Ferdig utfylt skjema sendes til omplassering@siberian-husky.net

