REGISTRERINGSANMELDELSE
OG
PARINGSBEVIS
OPPLYSNINGER OM HANNHUNDEN:
Reg.nr:

Rase:

Navn:

Eier/e:
Adr:

Har hannhunden vært utstilt hos NKK eller samarbeidende klubb?

Hvor/når:

Er det reg. valper etter denne hannhunden tidligere i NKK?

Årstall:

Premie:

Dersom ingen av overnevnte spørsmål besvares med JA må det vedlegges testikkelattest fra veterinær eller autorisert utstillingsdommer.
OBS! hundens ID-nr må fremkomme i attesten.

Naturlig paring:

Hvordan ble paringen utført?

Inseminering med fersk sæd:

Inseminering med frossen sæd:

Undertegnede bevitner at overnevnte hannhund den______/_______/_______ble paret med nedenfor nevnte
tispe.

________________________________________________________________________________
STED

DATO

HANNHUNDEIERS UNDERSKRIFT/ER (ALLE ELLER DISP. ERKLÆRING)

OPPLYSNINGER OM TISPEN OG KULLET:
Reg.nr:

Rase:

Navn:

Oppdretter/e:
(dette kullet)
Adr:
Postnr:

Poststed:

Kennelnavn: *
(reg. hos NKK)
Medlem i klubb:

Medlemsnr:

E-post:

Valpenes fødselsdato:

Antall valper:

Levendefødte:

Dødfødte:

Levende etter 1 uke:

Levende til reg:

Hannhunder til reg:

Tisper til reg.:

*Hvis det er flere innehavere av kennelnavnet må det oppgis hvem som skal stå som underskriftsberettiget eier
på valpene frem til nye eiere er registrert. Alle innehavere av kennelnavnet må bekrefte dette med sin
underskrift nederst på skjemaet.
Navn og adresse på den av kennelinnehaverne som skal være underskriftsberettiget på valpene:

________________________________________________________________________________
STED

DATO

OPPDRETTER(E)S UNDERSKRIFT/ER (ALLE ELLER DISP.ERKLÆRING)

OBS! OPPDRETTERE SOM IKKE ER MEDLEM I SAMARBEIDENDE KLUBB MÅ BETALE DOBBEL AVGIFT!
AVGIFTEN FOR REGISTRERINGEN VIL BLI FAKTURERT AV NKK.
Besøksadresse:
Nordåsveien 5
1251 Oslo

Postadresse:
Boks 52, Holmlia
1201 OSLO

Organisasjonsnummer: 937 125 577 MVA

Sentralbord: 21 600 900
E-post: reg@nkk.no

Valpene vil bli registrert på oppdretter som kostnadsfritt kan foreta eierskifte innen valpen er 6 måneder. Når
nye eiere skal registreres kan dette gjøres via oppdretters “min side” på www.nkk.no eller sende inn eierbeviset i
utfylt og underskrevet stand. En valp kan ha flere eiere men kun hovedeier er underskriftsberettiget overfor
NKK.
VALPENS NAVN

GENERELL INFO
I NKKs register opptas alle hunder som er født i Norge dersom begge
foreldre er av samme rase og registrert i NKKs eller av NKK anerkjent
utenlandsk register. For valper født etter 1/1-98 må også begge foreldrene
være ID-merket. For en del raser gjelder enkelte tilleggskrav. Oversikt
over disse fås ved å kontakte NKK. Registreringsanmeldelsen skal
underskrives av både oppdretter/e og hannhundeier/e. Oppdretter er den
som eide eller disponerte tispen for avl på paringstidspunktet. Skal andre
enn registrert eier godtas som oppdretter må det foreligge en
disposisjonserklæring fra eier til vedkommende på dette. Samme regel
gjelder for hannhund. Hvis en mindreårig står oppført som eier av en
hund som er mor eller far til kullet, og foresatte av den grunn undertegner
på registreringsanmeldelsen, må dette oppgis.
Det er oppdretters plikt å være kjent med de krav som gjelder, og
manglende kjennskap kan ikke påberopes som grunnlag for dispensasjon
senere. Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at dersom det gis falske
eller feil opplysninger ved registreringen, kan dette medføre at kullet
senere avregistreres med de konsekvenser dette kan medføre uten at
NKK kan holdes ansvarlig.
Ved første gangs bruk av utenlandske hunder i Norge MÅ kopi av
registreringsbeviset medfølge. Utenlandske hunder permanent innført til
Norge skal i tillegg omregistreres til NKKs registrer først.
Registreringsbevisene for kullet sendes samlet til oppdretter.
Alle valpene skal registreres samtidig og valpene skal ID-merkes av
oppdretter ved registrering.
Oppdretter bekrefter med sin underskrift at NKKs regler for registrering
og NKKs etiske grunnregler er kjent.
Utydelige eller ufullstendige registreringsanmeldelser vil bli
returnert.

FARGE

KJØNN

Gratis Agria/NKK Valp Livsforsikring
Valper som blir registreringsanmeldt i Norsk Kennel Klub (NKK) får en
gratis livsforsikring. Forsikringen gjelder fra den dato NKK mottar
registreringsanmeldelse, tidligst fra den dagen valpen er 5 uker
gammel. Forsikringen opphører dagen etter levering, men senest den
dagen valpen er 12 uker.
Livsforsikringsbeløpet er 6 000 kroner per valp. Erstatning kan gis hvis
valpen dør eller må avlives som følge av sykdom eller skade.
Ta kontakt med Agria dersom den bakenforliggende årsaken til
valpens død ikke er fastslått. Krever Agria obduksjon, erstattes
kostnadene for obduksjon med inntil 5 000 kroner.
Forsikringen omfatter ikke
Forsikringen gjelder ikke for veterinærkostnader, avlivings- og
kremeringskostnader, defekter/sykdommer eller skader som er
medfødte eller som forelå (var påbegynt) da forsikringen trådte i
kraft, uansett når feilen først kunne oppdages. Den gjelder heller ikke
hvis valpen dør/avlives som følge av parvovirusinfeksjon hvis valpens
mor ikke er vaksinert i henhold til anbefalinger i Veterinærkatalogen.
For fullstendige vilkår: se agria.no.
Ved skadeoppgjør trenger Agria all nødvendig informasjon for å
kunne behandle saken. Det kan være veterinærjournal/attest eller
annen relevant dokumentasjon, samt din beskrivelse av hva som har
skjedd. Dette kan sendes inn via kontaktskjemaet på agria.no. Merk
det "NKK Valp". Endringer kan forekomme, og vi tar forbehold om
eventuelle feil.

