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Opplysninger om kull 

Hundene ble paret 28.12.2021 Valper født dato   

Antall valper   Hanner   Tisper   

 

Foreldre Hannhund Tispe 

Navn Vikerkollen’s PC Imre Arven av Vargevass 

Reg.nr. NO44923/17 NO44168/17 

Født: 09.05.2017 10.09.2017 

 

Besteforeldre Hannhund Tispe 

Far Navn Pamuk av Vargevass Erasmus av Vargevass 

Reg.nr. NO48522/13 NO53149/12 

Mor Navn Forstal’s Citingeu Molly av Vargevass 

Reg.nr. KCAL03067504 NO53803/09 

 

Bruksdokumentasjon Hannhund Tispe 

Har hunden oppnådd 
NSHKs trekkhund-
merittering? 

☐ ja      ☒ nei ☐ ja      ☒ nei 

Har hunden deltatt i 
terminfestede eller åpne 
løp? 

☒ ja      ☐ nei ☒ ja      ☐ nei 

Hvis ja, nevn to av de 
beste plasseringene 
hunden har oppnådd 
(årstall og plassering/ant. 
startende) 

 Polar distans 160 2019 8spann 1.plass 
SM Åsarna 2019 6 spann 2. plass 

TromsQuest 180km 2020, avbrutt som 
følge av feil fra arragør. Påmeldt flere 
løp som ble avlyst pga corona. 

Har hunden deltatt på 
NSHKs vintersamling ☐ ja      ☒ nei         ☐ ja      ☒ nei 

Hvis ja, hvilken 
plassering har hunden 
oppnådd 
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Eksteriørdokumentasjon Hannhund Tispe 

Har hunden deltatt på 
offisielle utstillinger (ikke 
valpeshow, matchshow 
o.l.) 

☒ ja      ☐ nei     ☐ ja      ☒ nei     

Hvis ja, hva er beste 
premiegrad hunden har 
oppnådd på utstilling? 
(årstall, premiegrad) 

Navn på utstilling, årstall, premiegrad   

 

Helse Hannhund Tispe 

Er hunden øyelyst? ☒ ja      ☐ nei     ☐ ja      ☒ nei     

Hvis ja, resultat  U.a   

Er hunden gonioskopert? ☒ ja      ☐ nei     ☐ ja      ☒ nei     

Hvis ja, resultat  U.a   

 

Generelle opplysninger / etiske retningslinjer Tispe 

Er tispa paret på første løpetid? ☐ ja      ☒ nei     

Er det mindre enn 12 måneder siden forrige kull? ☐ ja      ☒ nei     

Er tispa paret på første løpetid etter forrige kull? ☐ 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 grunnregler for avl og NSHKs retningslinjer for avl må være fulgt. 

• 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 Carina H. Jakobsen Medlemsnr. 4057608 

Adresse Nordlysveien 2719 

9143, Skibotn 

Telefon 98694676 E-post Carius_91@hotmail.com 

Webadresse  www.bjorgaskogen.com 

Undertegnede erklærer at gitte opplysninger er riktige 

 

Sted, dato  

 

Sted/dato 

 

Underskrift  

 

Underskrift 

https://www.nkk.no/getfile.php/13278450-1536735722/Dokumenter/Helse/Etiske%20retningslinjer%20avl%20og%20oppdrett%20-%20Juni%202018.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/13278450-1536735722/Dokumenter/Helse/Etiske%20retningslinjer%20avl%20og%20oppdrett%20-%20Juni%202018.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/13278450-1536735722/Dokumenter/Helse/Etiske%20retningslinjer%20avl%20og%20oppdrett%20-%20Juni%202018.pdf
http://www.siberian-husky.net/data/uploads/doc/nshks-retningslinjer-for-avl.pdf
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