
Svenska Eurasierklubbens anmälan av valpkull

___________________________  Namn:   _________________________________Kennelnamn:

_______________________________      Postadress:_____________________________Adress:

Telefon:______________________________  Epost:      _________________________________

____________________________________________Hemsida:

Valparna beräknas födas vecka:___________ eller valparna är födda:_______________________

_______hanar:_______tikar:_______ Leverans vecka:_________________________ Antal valpar:

� JA  � NEJInavelsgrad för kombinationen:____% Följer kombinationen SvEuk:s avelstrategier?  

_______________________________
______________________________________________________________________________
Om nej, kommentera varför du valt att göra kombinationen:

     Hanens uppgifter Tikens uppgifter
______________________________  Ev. titel: _________________________________Ev. titel: 

_______________________________  Namn: __________________________________Namn: 

______________________________  Reg nr:  __________________________________Reg nr: 

________________________________  Född:___________________________________Född: 

_____ ED: _____Patellastatus: ________  HD: _____ ED: _____Patellastatus: ___________

 

HD: 

� BPH  � MH � BPH � Genomförd MH- el. BPH-besk.  MHGenomförd MH- el. BPH-besk.  

� JA  � NEJ � JA   �                       Utställningsmerit efter 15 mån:   NEJUtställningsmerit:  

_____kullar:_____  Tidigare avkommor:_____kullar:_____Tidigare avkommor:

Övriga upplysningar
Kommer du att använda SKKs köpekontrakt   �  JA      �  NEJ

Har du tagit del av SKKs grundregler:   �  JA     � NEJ

Kommer du att upplysa valpköparen om de ev. ”fel” som föräldrarna har?   �  JA    �  NEJ 

Jag godkänner att ovanstående uppgifter får publiceras på SvEuk:s hemsida:   �  JA   �  NEJ

___________________________________________________________________
Namnteckning
Anmälan måste vara ifylld så komplett som möjligt! Kopior på undersökningsresultat resp. utställningsresultat behöver inte skickas 
in om hunden är svenskregistrerad och resultaten finns registrerade hos SKK. 

Vid användande av utländsk hanhund måste kopior på röntgen-, patella- och utställningsresultat skickas in för att anmälan ska 
anses som komplett. Skickas via mail (gärna som pdf) eller som papperskopior till valphanvisning@eurasierklubben.se  (för post-
adress, se hemsidan). 
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