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Opplysninger om hunden 

Far Navn Vesterelva`s Pirate Reg.nr. NO57175/17 

Mor Navn Diva Av Viddashusky Reg.nr. NO50141/17 

Årsak til omplassering Madonna er veldig sky og skeptisk overfor fremmede mennesker. Hun er redd 
for barn, mye bråk og støy. Vi har nettopp flyttet og må bo i by pga studier, men 
Madonna trives ikke som byhund. Hun har et naturlig ganske høyt stressnivå og 
stresser seg fort opp når det er mye som skjer. Hun er en hund hvor «av-
knappen» ikke alltid funker, så hun sliter med å roe seg ned og slappe av. Hun 
er veldig våken og på vakt. Av disse grunner er det ikke godt for henne å måtte 
bo i byen og jeg mener det er best for henne å få et annet hjem som passer 
bedre for henne. I rolige og kjente omgivelser klarer hun å slappe av og hun er 
en flott og hengiven hund når hun føler seg trygg. Madonna trives med andre 
hunder når hun har blitt kjent med dem, og har det best når hun kan trekke og 
jobbe. 

Sykdomshistorie Ingen kjent sykdom 
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Resultater ved løp Har ikke deltatt i løp. 

Resultater på utstilling Har ikke deltatt på utstilling. 

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

Madonna har det best når hun er i rolige omgivelser uten mye støy. Hun trives 
med andre hunder når hun kjenner dem. Ingen konflikter. Liker å trekke og går 
best på tur når hun har trekkselen på. Ønsker at hy eier kan bruke henne i trekk 
og at hun kan være sammen med andre hunder. 

Gode egenskaper Ekstremt hengiven ovenfor de hun kjenner, lav på rangstigen og bråker ikke 
med andre hunder.  
Hun jobber godt i trekkselen og er veldig lærevillig 

Dårlige egenskaper Nervøs, redd fremmede.  
Kan bli ganske høylytt når hun føler seg utrygg og usikker. 

 

Har tispa hatt valper? i tilfelle for hvor lenge siden ☐ ja     ☒ nei 

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

Har hunden tidligere vært omplassert? ☐ ja     ☒ nei 

 

NSHK stiler følgende krav til formidling av hunden: 
• Eier bør være medlem i NSHK 
• Hunden må være registrert i NKK eller tilsvarende registre godkjent av NKK 
• Alle opplysninger i dette skjema må være riktige 
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