SKJEMA 2

BLODPRØVE-KONTROLL FOR
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER

FOR VALPEKULL BENYTTES ”SKJEMA 1"
DER FORELDRES REGNR.+ IDNUMMER +
EIERS NAVN OG ADRESSE MÅ OPPGIS

Dette skjemaet benyttes ved prøve-taking av far til valpekull, samt
importhund m/foreldredyr (og sædimport)







Prøvetaking og merking
Blodprøvene må tas på EDTA-glass og merkes med hundens ID-nummer
Blodprøvene og dette skjemaet sendes direkte fra veterinær til Veterinærhøgskolen for å unngå forveksling av
prøvene
En kopi av skjemaet sendes NKK (post eller e-mail)
Avgift på NOK 100.- (fra 2018) pr blodprøve faktureres av NKK samtidig med registrering
Adresser:
Veterinærhøyskolen-NMBU, Blodtypelab. hund, P.b 8146 Dep., 0033 OSLO; dogdna(a)nmbu.no
NKK, Registreringsavdelingen, Postboks 52, Holmlia, 1201 OSLO; registrering(a)nkk.no
Vennligst bruk blokkbokstaver ved utfyllingen

Hundens navn:
Reg.nr.:
ID-nr.:

ID-merket dato:

Eiers navn:

Tlf:

Eiers adresse:

Email:

Blodprøve (EDTA-glass) merket
Årsak til prøvetaking: (marker under)
□ Far til kullnr:
□ Navn og regnr. til kullets mor:
□ Importhund fra(land):
□ Sædgiver fra (land):
□ Far til importhund med registreringsnummer:
□ Mor til importhund med registreringsnummer:
□ Annen lagring av blod (bare etter avtale med NKK)

som skal til blodprøvekontroll/registrering.
for omregistrering til NKK

_

Jeg erklærer at rette hunder er fremvist og kontrollerte. Avvik fra dette
vil medføre at kullet ikke blir registrert/avregistrert uten at NKK kan
stilles ansvarlige for dette. Prøver vil kunne brukes fritt i forskning til
bedring av rasens helse dersom all identitet knytet til eier og hund
holdes konfidensiell. JA
NEI

Jeg bekrefter herved at blodprøvene stammer
fra hundene med avlest ID-nr. og at prøvene er
sendt direkte til Veterinærhøgskolen.

………………………………………………………………………………..
Oppdretters underskrift

……………………………………………………….
Veterinærens underskrift / stempel






Blodprøvene må tas på EDTA-glass og merkes med hundens ID-nr.
Blodprøvene og dette skjemaet sendes direkte fra veterinær til Veterinærhøgskolen for å unngå forveksling av prøvene
Prøvene sendes; Veterinærhøgskolen-NMBU, Blodtypelab. hund, Pb 8146, Dep., 0033 Oslo
TILKNYTTET
Postadresse:
Postboks 52,
Holmlia
1201 OSLO

Besøksadresse:
Nordåsveien 5
1251 OSLO
Sentralbord: 21 600 900

