
 

Ferdig utfylt skjema sendes til omplassering@siberian-husky.net  
 

Omplasseringskjema 
 

Født: 
 

12.07.2015 Regnr. og navn:  
 

SE57581/2015 Siberian Adventure's Xena 

BESKRIVELSE AV 
HUNDEN  

Ung tispe ( 3år) søker nytt hjem som trekkhund 

Far: Reg.nr/navn:     SE32140/2014 Siberian Adventure's Wantok 
Mor:Reg.nr/navn:    SE34330/2014 Alka-Shan's Las-Vegas 
Ønsket pris: 5000  

 

  

Opplysninger om hunden 

Årsak til omplassering: Avsluttet med hundekjøring (flere grunner) 
Sykdomshistorie: Ingen sykdomhistorie 
Resultater ved utstilling 
og/eller løp: 

Ikke deltatt på løp eller utstilling 

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

Xena er en kjempebra trekkhund, med leder kvaliteter, og ser foran meg at hun får et liv 
videre som sledehund. Det krever, muligens, litt tid å vinne hennes tillit. En snill og 
arbeidsvillig hund. Trives med Alaska ( bl.a begge to foran som lederhunder)- de to er 
veldig knytta til hverandre. Ønsker å selge de to derfor tilsammen mot et slags 'pakke' 
pris. Begge to kommer fra en stor turist kennel I Sverige. 

Gode egenskaper: Leder kvaliteter- bl.a. Flink å brøyte, holder tempo. Snill, også med barn. Rolig ved 
oppspenning og i hundegård 

Dårlige egenskaper: Dårlig eller ikke, men hun er en sårbar/myk tispe, som krever forsiktighet og litt tid å 
vinne hennes tillit, men er da så fin og en snill tispe. Kan ha et øyeblikk at bakklinje 
henger litt slapp.  Fysisk: litt tyn hale. 

Har tispa hatt valper, i tilfelle for hvor lenge siden: Ingen valper 
Har tispa hatt løpetid siden forrige kull uten at den er paret?  
Har hunden tidligere vært omplassert? Kommer fra en stor (SH) Turist kennel i Sverige 

NSHK stiller følgende krav til formidling av hunden 

Eier bør være medlem i NSHK og hunden må være registrerte i NKK eller tilsvarende registre godkjent av NKK. Alle 
opplysninger i dette skjema må være riktige.  

Eier Martin Degens 
Sølndalsveien 472 
2560 Alvdal 
 
99160938 
m-degens@online.no 

 

Eier erklærer med dette at gitte opplysninger er riktige. 


