
Oppdretter

Kennelnavn  ..................................................................................................  

Navn  .............................................................................................................  

Adresse  ........................................................................................................  

Sted/land  .....................................................................................................  

Telefon  ..........................................................................................................  

E-post  ...........................................................................................................  

Hjemmeside  ................................................................................................

Hannhunden

Tittel og navn ................................................................................................  

Født ................................................ Reg. nr.  .................................................

HD-status ...................................... AA-status  .............................................  

Øyne  .............................................. Siste øyespeiling  .................................

MDR  .............................................. PCD ......................................................

Annet  ............................................................................................................

Tispen

Tittel og navn ................................................................................................  

Født ................................................ Reg. nr.  .................................................

HD-status ...................................... AA-status  .............................................  

Øyne  .............................................. Siste øyespeiling  .................................

MDR  .............................................. PCD ......................................................

Annet  ............................................................................................................

Forventet fødsel i uke  ..................................................................................

Jeg/vi erklærer herved at NKKs og NOESKs etiske retningslinjer for avl 
er lest og fulgt og at begge foreldredyrene oppfyller alle krav.

Jeg/vi er kjent med at NOESK, ved styret, kan utelukke meg/oss fra 
valpeformidling dersom retningslinjene ikke blir fulgt.

Vedlagt følger dokumentasjon på (kopi av) alle opplysninger som er 
oppgitt på avlshundene. Kjent HD-status, og to «excellent» i kvalitet 
etter fyllte 15 måneder, hvorav minst én «excellent» oppnådd på Kennel 
Klub-utstilling eller OES-spesial er minstekravene til NOESK, jfr. med 
kravene i NOESKs etiske retningslinjer for avl (RAS).

Hannhundeier

Sted/dato/sign.   ...........................................................................................

Tispeeier

Sted/dato/sign.   ...........................................................................................

For NOESK

Skjema mottatt dato  .....................  Fødselsdato  ........................................  

Antall valper  ............. Hannhunder  .........................  Tisper  ......................

SØKNAD OM VALPEFORMIDLING

Krav til valpeformidling

Søker(e) må være kjent med 
NKKs og NOESKs etiske ret-
ninglinjer for avl og sørge for at 
foreldredyrene følger alle krav.

Søker(e) må være inneforstått 
med at NOESK, ved styret, kan 
utelukke søker(e) fra valpefor-
midling dersom retningslinjene 
ikke blir fulgt.

Dokumentasjon på (kopi av): 
HD-status og to «excellent»  
i kvalitet (evt. championat) for 
begge avlshundene, skal ved-
legges søknaden.

I helt spesielle tilfeller hvor 
det menes å være berettiget 
å gå utenom klubbens etiske 
retningslinjer skal dette begrun-
nes spesielt. Det er ønskelig at 
oppdretter fremlegger søknad for 
en slik kombinasjon i god tid før 
parring.

Oppdretter kan varsle valpefor-
midler om planlegging av kull ett 
år i forveien. Søknad om bruk av 
valpeformidling må gjerne sen-
des styret så snart kombinasjon 
er avtalt. Deretter forplikter opp-
dretter seg til å varsle klubbens 
valpeformidler når valpene blir 
født og å holde valpeformilder 
godt oppdatert inntil alle valpene 
er solgt.

Søknaden bør være styret i hen-
de så snart som mulig etter at 
parring har funnet sted.

www.noesk.no 
old.english.sheepdog@klubb.nkk.no


