VALPEFORMIDLING NORSK BICHON HAVANAIS KLUBB
Denne listen viser planlagte og fødte kull som er oppdrettet i henhold til NBHK sine retningslinjer
for avl og NKKs etiske retningslinjer for avl.
NBHK ønsker at oppdrettere som står på NBHK sin oppdretterliste, publiserer sine kull via NBHK sin
valpeformidling.
”Kullet” publiseres snarest etter paring har funnet sted, eller senest fire uker etter.
●
●

Kullene blir stående på valpelisten i åtte uker.
Oppdrettere må selv gi beskjed om dere ønsker flere uker utover fast tid, samt gi tilbakemelding
når kullet er solgt.

NBHKs valpeformidler:
E-post: berit.avlsradet@nbhk.info
Valpeformidler svarer gjerne på spørsmål omkring kjøp og salg av Bichon Havanais valper.
Kjøp av valp er likevel en sak direkte mellom oppdretter og interesserte kjøpere. Du må selv ta
kontakt med en aktuell oppdretter for å komme til enighet om besøk og eventuelt kjøp. NBHK står bare for
selve formidlingen av kontakt, og er ikke part i fordeling eller avtaleinngåelse. Vi anbefaler likevel bruk av
standard kjøpskontrakt basert på NKKs mal.

Takk for at du følger NBHKs retningslinjer og jobber sammen med oss for å beholde sunnheten i vår rase
også i fremtiden!

DINE OPPLYSNINGER
Kennelnavn Søerbakken
Innehaver Anne Marie Klepp Tørresvold
Adresse

Sandvollanveien 722. 7670 Inderøy

Telefon 95179655
E-post anneklepp@hotmail.com
Hjemmeside Kennel Sørbakken. På Facebook

Formidling av valper
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KOMBINASJON
REGISTRERINGSNUMMER
FAR

Lekkerbisken's I'm al in

NO30592/17

MOR

Cubana stars come on Carmen

NO33046/19

HELSETESTER

FAR

Patella-undersøkt
DATO og STATUS

Øyelyst
DATO og STATUS

Hjerte sjekk

28.05.2021. høyre fri, venstre fri

14.06.22 Distichiasis/Ektopiske
Cillier: Påvist

U.a

Ikke påvist feilstilte øyehår idag
MOR

09.03.2020. høyre fri, venstre fri

19.03.22. Intet påvist

U.a

VALPER
Fødselsdato/Termin
24.20.2022

Kullet innavlsgrad
0%

Kjønn

Ant. valper

Det skal sendes inn bilder av foreldre og valpene.
Ett samlebilde av tisper og ett samlebilde av hannene i kullet.
Legger man ut kun planlagt kull, skal det sendes inn bilder av foreldrene.
Bilder sendes sammen med dette dokumentet til:
NBHKs valpeformidler:
E-post: berit.avlsradet@nbhk.info

Med vennlig hilsen Avlsrådet i Norsk Bichon Havanais Klubb
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