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Opplysninger om kull

Hundene ble paret 23.43.2020 Valper født dato 21.A5.2A20

Antallvalper 4 Hanner 2 Tisper 2

Foreldre Hannhund Tispe

Navn Neimans Lille Fridolf Æsulv's Pi Luna

Reg.nr. s65698/2009 NO31650/14

Født: 15.10.2009 01.12.2013

Besteforeldre Hannhund Tispe

Far Navn Nirak Puak av Vargevass

Reg.nr. s59409/2000 NO52279t11

Mor Navn Neimans Syncro Vikerkollen's Rs la

Reg.nr" s5675112004 N048438/09

Bruksdokumentasjon Hannhund Tispe

Har hunden oppnådd
NSHKs trekkhund-
merittering?

trja trnei I ja X nei

Har hunden deltatt i

terminfestede eller åpne
løp?

X ja I nei X ja tr nei

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

1 pl SM 2016,1 pl Hamar
hundekjørerfestival2016, 1 pl SM
Nornæs 2416.1pl Kiruna KM 2016
1 pl polardistans 2018

1 pl i barmark nshk 2016 og 17,2 pl i

åpent SM Nornæs 7 startende.2016. 3
pl i beaver trap trail åpen SM 6
startende. Fullført alle løp i grA på
Hamar hundekjørerfestival, +

dørstokkmila

Har hunden deltatt på
NSHKs vintersamling trja Xnei n ja X nei

Hvis ja, hvilken
plassering har hunden
oppnådd
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E ksteriø rdoku mentasjon Hannhund Tispe

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

Xja tlnei trja Xnei

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

2017 fikk han very good, begge
dagene med forskjellige dommer., Han
har flere første priser på meriterings
konkuranser

Helse Hannhund Tispe

Er hunden øyelyst? trja Inei Dia X nei

Hvis ja, resultat Blir øyenslyst i tidlig ijuni

Er hunden gonioskopert? I ja U nei I ja X nei

Hvis ja, resultat Blir hjort ijuni

Generelle opplysninger / etiske retningslinjer Tispe

Er tispa paret på første løpetid? tr ja tr nei

Er det mindre enn 12 måneder siden forrige kull? Xja Xnei

Er tispa paret på første løpetid etter forrige kull? trja Xnei

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,
. !,!§i!*§lj§&e_g!unnie*gG:i"_fqr avi og N§LlKe retningqlEj-ei tbr avj 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 Gro og Svein Erik Teslo lMedlemsnr. 35881 50

Adresse Vangsbakken
2338 Espa

32

Telefon 41659362 | E-post groteslo@online.no

Webadresse

Undertegnede erklærer at gitte opplysninger er riktige

24.05.2020

UnderskriftSted/dato
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