
Valpeformidlingsskjema 
Hundene ble paret 

15.02.2019 

Valper født 

-- 

Antall totalt 

Klikk her for å 

skrive inn tekst. 

Hanner 

Klikk her for å skrive inn tekst. 

Tisper 

Klikk her for å skrive inn tekst. 

Hannhund 

Født 05.05.2015 Ask (NO40060/15) 

Far 

 

Vikerkollen's Nb Poseidon  (NO47673/09) 

Mor 

 

Isslottett's Kira (NO38706/10)  

Tispe 

Født 15..12.2012 Run Roy`s Sound Of Thunder Mischa (NO58215/12) 

Far 

 

 

Kari Trestakk Odin ( NO36994/09)  

Mor 

 

 

Candymans Miley ( SE20791/2010 ) 

Opplysninger om hundene Hannhund Tispe 

Opplysninger om bruksdokumentasjon 
1. Har hunden oppnådd NSHKs trekkhundmerittering? 

 
 ☐ Ja       ☒Nei  ☐ Ja      ☒ Nei 

2. Har hunden deltatt i terminfestete eller åpne løp? 

 
 ☒ Ja      ☐Nei  ☒Ja      ☐ Nei 

Hvis ja, nevn to av de beste plasseringene hunden har 

oppnådd: 

MUSH Synnfjell Alta 2 dagers 

Misha: Førsteplass på Dørstokmila 

Ask:    Andreplass på Vintersamlingen 2019 

Vintersamling NSHK Dørstokmila 2019 

 

 Høstsamlingen til NSHK 

  Rørosløpet 2019 

3. Har hunden deltatt i løp på NSHKs Vintersamling? 

 
 ☒ Ja      ☐ Nei  ☐ Ja     ☒ Nei 

Hvis ja, hvilken plassering har hunden oppnådd? Distanse og årstall 

44 km 2019 

Distanse og årstall 

Klikk her for å skrive inn 

tekst. 

Plassering/antall startende 

2/2 

Plassering/antall startende 

Klikk her for å skrive inn 

tekst. 

Opplysninger om eksteriørdokumentasjon 

4. Har hunden deltatt på offisielle utstillinger  

(ikke valpeshow, matchshow og lignende)? 
☐ Ja      ☒ Nei ☐ Ja      ☒ Nei 

Hvis ja, hva er beste premiegrad hunden har oppnådd på 

utstilling? 

Tid/sted 

Klikk her for å skrive inn 

tekst. 

Tid/sted 

Klikk her for å skrive inn 

tekst. 

Premiegrad 

Klikk her for å skrive inn 

tekst. 

Premiegrad 

Klikk her for å skrive inn 

tekst. 

  



Ferdig utfylt skjema sendes til NSHKs valpeformidler: valpeformidler@siberian-husky.net 

Opplysninger om helse 

5. Er hunden øyelyst ☐ Ja      ☒ Nei ☐ Ja      ☒ Nei 

Hvis ja, resultat: Klikk her for å skrive inn 

tekst. 

Klikk her for å skrive inn 

tekst. 

6. Er hunden gonioskopert? ☐ Ja      ☒ Nei ☐ Ja      ☒ Nei 

Hvis ja, resultat: Klikk her for å skrive inn 

tekst. 

Klikk her for å skrive inn 

tekst. 

Generelle opplysninger 
7..Er tispa paret på første løpetid? 

 

  ☐ Ja      ☒ Nei 

8..Er det mindre enn 12 måneder siden forrige kull? 

 

  ☐ Ja      ☒ Nei 

9..Har tispa hatt løpetid siden forrige kull uten at den er 

paret? 

  ☒ 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 retningslinjer for avl og NSHKs retningslinjer for avl må være fulgt (spørsmål 5, 6 og 7). 

• 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 

Jeger Bjørnson / Team Lord&Lady 

Adresse 

Fjellvikveien 55, 2412 Sørskogbygda  

Telefon/e-post 

400 78 857  

Webadresse 

www.huskybiking.com 

Undertegnede erklærer at gitte opplysninger er riktige. 

 

Elektronisk signert.  

 

Sted/dato Underskrift 

Elverum 15.02.2019                                                  Jeger Bjørnson  

………………………………………………………………………………………… 

 

 

mailto:valpeformidler@siberian-husky.net
http://web2.nkk.no/filestore/Ofte_nedlastede_filer/Etiskeretningslinjer_avlogoppdrett_juni_2016.pdf
http://www.siberian-husky.net/data/uploads/doc/nshks-retningslinjer-for-avl.pdf

