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Omplasseringskjema 
 

Født: 9.6.2018 Regnr. og navn:  NO48433/18 Run Roy’s Next Stop Lobo 

BESKRIVELSE AV HUNDEN (Ung hannhund søker midlertidig hjem i ett år) 

Far: Reg.nr/navn:   NO50853/16 Run Roy’s This Is My Life Merkur  
Mor:Reg.nr/navn:  NO42829/14 Run Roy’s Make Dreams Evita   
 
Ønsket pris:     

 

 
 

Opplysninger om hunden 

Årsak til omplassering: 
Eier skal avtjene verneplikt i Garden fra 2. april 
Sykdomshistorie: 
Har ikke vært syk eller skadet. Har vært til regelmessig helsekontroll og tatt alle vaksiner. Har egen helsebok med 
attester fra dyreklinikk 
Resultater ved utstilling og/eller løp: 
Ikke deltatt på utstilling eller løp 
Hvilken bruk av hunden ser du for deg at ny eier skal ha: 
Vil passe inn i en aktiv familie, gjerne noen som søker erfaring med rasen med tanke på senere anskaffelse 
Gode egenskaper: 
Snill, leken og tillitsfull. Ikke redd for støy eller uvante lyder. Ingen sofagris, liker best å hvile på egen seng/matte og 
på gulvet. Elsker å løpe rundt med andre hunder i hundepark, er godt sosialisert og har aldri vært i slåsskamp  
Dårlige egenskaper: 
Kan være ukonsentrert i møte med andre hunder under lufteturer, søker kontakt for å leke, men er aldri aggressiv 
 
Har tispa hatt valper, i tilfelle for hvor lenge siden: Ja eller nei og evt dato 
Har tispa hatt løpetid siden forrige kull uten at den er paret? Ja eller nei 
Har hunden tidligere vært omplassert? Ja eller nei 

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. 
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Eier Raul Ortiz 
Søster Mathildes gate 4a 
1476 RASTA 
 
96044912 
raulcortiz@yahoo.comt 
 
 
Alternativ kontakt: 
 
Oddvin Utgård 
Nesgata 26 b 
2004 Lillestrøm 
 
95039103 
o-utg@online.no 

Eier erklærer med dette at gitte opplysninger er riktige. 

 


