
 

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE (SRRS) 

ANSÖKAN OM SRRS VALPHÄNVISNING 

SRRS/AUKS NOTERINGAR 

Inkom datum  VHV-avgift betald AUKs notering 

            

Sida 1 av 1 

 

UPPFÖDARE 

Kennelnamn (prefix) Uppfödarens namn 

            

Adress      Postnr  Postort    

            

Telefon (hem) Telefon (mobil) E-postadress 

            

Medlemsnummer i SRRS Lokalavdelning Hemsida      

            

Födelsedatum för senaste RR-kull DOV lämnad för senaste RR-kull  

          

Uppfödare av sina två första RR-kullar har varit i kontakt med person i 
SRRS Avels- och uppfödarkommitté. Ange namn på person i kommittén. 

Uppfödare av sina två första RR-kullar har varit i kontakt med person i 
SRRS Mentalkommitté. Ange namn på person i kommittén. 

            

 

FÖRÄLDRADJUR 

Faderns namn och ev. titlar 

            

Regnr    Födelsedatum HD  ED  MH/BPH/MT 

            

Moderns namn och ev. titlar 

            

Regnr    Födelsedatum HD ED MH/BPH/MT 

            

 

VALPKULL 

Vänligen ange när parning är planerad (eller utförd), om tiken är parad ange beräknad vecka för födsel och leverans och om 

valpkullen är född ange födelsedatum och antal levande valpar av respektive kön. Valpkullens inavelsgrad (COI) ska vara 
beräknad på fem generationer. 

Kullens inavelsgrad Parning planerad Beräknad födsel Beräknad leverans Födelsedatum Antal levande valpar 

  År Månad År Vecka År Vecka   Hanar Tikar 

            

Ev. kommentar     

            

 

BEKRÄFTELSE 

Genom att skicka in denna blankett till SRRS bekräftar uppfödaren att SRRS tillåts lagra och publicera uppfödarens namn 

och kontaktuppgifter på SRRS hemsida. Vidare intygar uppfödaren att hen har tagit del av och accepterar SRRS 

valphänvisningsregler med tillhörande policys, att samtliga villkor för SRRS valphälvisning är uppfyllda samt att SKKs 

Grundregler, Registreringsregler och andra för hundavel tillämpliga regler, riktlinjer och policys efterlevs. 
  

Vänligen skicka blanketten via e-post till vhv@srrs.org. 
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