Dansk Kennel Klub
Parkvej 1, 2680 Solrød
Tlf. +45 56188100
www.dkk.dk

DKK stambogsføring af
importeret hund.
Registreringsafgift af kr ______
Er vedlagt ______
Overført til ______
DKKs konto reg.nr. 5035 konto 1361253

Importhunden (alle felter skal udfyldes)
Race

Stambogsnavn

Køn
Han
ID-nummer (chip/tatovering)

Fødselsdato (dag-måned-år)
Farve / hårlag

Tæve

Tidligere stambogsnr.

OBS! Kryptorchidattest for faderhunden skal medsendes fra England (gælder ikke GBCH/GBSHCH)

1. Ejer
Navn

DKK Medlemsnr.

Adresse
Postnr.

By

Tlf. Privat

Mail:

Tlf. Mobil
Tlf. Arbejde

Øvrige ejere
(OBS ved flere ejere med forskellige adresser – vedlæg venligst fuld adresse på alle)
Navn

DKK Medlemsnr.

Adresse
Postnr.

By

Tlf. Privat

Mail:

Tlf. Mobil
Tlf. Arbejde

Erklæring fra ejer(e)
Undertegnede erklærer hermed på tro- og love, at ovennævnte hund er indført til
Danmark i henhold til fødevarestyrelsens gældende indførelsesbestemmelser for
hund (www.fvst.dk). Derudover skal omregistrerings-bestemmelserne på side 2 af
denne ansøgning overholdes.

Dato

Original
exportstamtavle
skal medfølge

Ejer(e)s personlige underskrift

DKK’s noteringer (skal ikke udfyldes af ejer):
ID-mærkning:________________________________

Indførsel:________________________________________________

Kryptorchisattest,far:__________________________

Betalt:___________________________________________________

Øvrigt:____________________________________________________________________________________________________
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Registrering af importstambøger
DKK følger den af FCI angivne praksis omkring omregistrering af hunde. Det betyder, at hunden beholder sin originalstambog og
får tildelt et dansk registreringsnummer, som påføres stambogen.

VIGTIGT – efter anmodning kan vi bede om at se kopi af hundens pas samt anden relevant
dokumentation for lovlig indførsel.
Importstambogen kan registreres når alle følgende betingelser er opfyldt:
1.

Hundens FCI-originalstambog indsendes til DKK sammen med skema for ”DKK stambogsføring af importeret
hund” og gebyr.

2.

Stambogen skal være en export pedigree, stemplet export pedigree eller være vedlagt en separat export
pedigree(udlandsgodkendelse) fra hundens/hvalpens hjemlands kennelklub. (De nordiske lande er undtaget).

3.

Ejerbevis skal medsendes hvis ejerens navn ikke fremgår af export pedigree (stamtavlen).

4.

Identitetsnummeret (tatoveringsnummeret eller chipnummeret) skal fremgå af stamtavlen.
(Sverige/USA undtaget, der indsendes kopi af pas).

5.

Ved mere end én ejer, skal den underskriftberettigede ejer opgives til DKK. Den ejer der fremgår som 1. ejer på
stambogen skal skrive under på skemaet og herefter angives hvem der skal være ejere af hunden. Den der angives som
1. ejer, bliver registreret som underskriftsberettiget i DKK.

6.

Indbetales gebyr, som medlem af en specialklub, skal kopi af medlemsbevis fra en specialklub medsendes. (bagside af
medlemsblad er ikke gyldig dokumentation)

Dansk Hunderegister(lovpligtig)
Anmeldelse til Dansk Hunderegister skal foretages senest, når hunden er 8 uger gammel.
Pligten til at sørge for, at hunden er registreret, påhviler den, der besidder hunden.
Ved indførsel af en hund, der er over 8 uger gammel, påhviler det den, der indfører hunden her i landet, at sørge for, at hunden
inden 4 uger efter indførsel er registreret. Dansk Kennel Klub tilbyder at oprette hunden i Dansk Hunderegister hvis der
medsendes ekstra kr.145,00 (gebyret til Dansk Hunderegister).

Stumphale-erklæringer anerkendes kun for racer, som er optaget på stumphale-positiv-listen. Attesten skal være udstedt af
opdrætteres dyrlæge indenfor hvalpens 3 første levedøgn. (gælder ikke engelsk og fransk bulldog samt boston terrier).
Særregel for hunde fra England
Udover ovennævnte skal kryptorchid attest på faderen til den importerede hund medsendes, medmindre den er engelsk
champion eller der tidligere er importeret en hund til Danmark, med den pågældende hund som far.
Særregel for hunde fra Tyskland
Udover ovennævnte kræves en VDH-godkendelse (Tysklands hovedklub) af stamtavlen. Gebyret for denne godkendelse jf. side 3
skal medsendes til DKK, der herefter sørger for og betaler for godkendelsen i VDH. Se yderligere på side 3 i dette dokument.
Særregel for hunde fra Østrig
Den originale stambog fra Østrigsk Kennel Klub skal indsendes, hvis racen ikke har en stambogførende specialklub.
Ellers skal hundens originale stambog udstedt af en Østrigsk specialklub forsynet med stempel og underskrift fra Østrigsk Kennel
Klub indsendes.
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I 2019 er der følgende priser:
Som medlem af DKK (Medlemsnummer skal oplyses. Et hovedmedlemskab af DKK koster kr. 515,00 og et
husstandsmedlemskab kr. 260,00):
Nordiske lande – (SKK, NKK, FKK og IS) kr. 627,00 til registrering af importen.
Øvrige lande kr. 755,00 til registrering af importen.
Evt. kr. 145,00 til registrering af ID-nummer i Dansk Hunderegister. (Lovpligtigt). Beløbet skal indbetales hvis
hunden ikke allerede er oprettet i Dansk Hunderegister.
Evt. kr. 740,00 for hunde fra Tyskland. Se nedenfor.
Som medlem af en specialklub under DKK (Dokumentation jf. pkt. 6 ovenfor):
Nordiske lande – (SKK, NKK, FKK og IS) kr. 877,00 til registrering af importen.
Øvrige Lande kr. 989,00 til registrering af importen.
Evt. kr. 145,00 til registrering af ID-nummer i Dansk Hunderegister. (Lovpligtigt). Beløbet skal indbetales hvis
hunden ikke allerede er oprettet i Dansk Hunderegister.
Evt. kr. 740,00 for hunde fra Tyskland. Se nedenfor.
Som ikke medlem:
Nordiske lande – (SKK, NKK, FKK og IS) kr. 1316,00 til registrering af importen.
Øvrige lande kr. 1540,00 til registrering af importen.
Evt. kr. 145,00 til registrering af ID-nummer i Dansk Hunderegister. (Lovpligtigt). Beløbet skal indbetales hvis
hunden ikke allerede er oprettet i Dansk Hunderegister.
Evt. kr. 740,00 for hunde fra Tyskland. Se nedenfor.

Hunde fra Tyskland.
Hunde opdrættet i Tyskland skal altid have en VDH-Godkendelse
(Anerkennung für das Ausland), påklistret eller vedlagt stamtavlen.
Er du allerede i besiddelse af VDH-godkendelsen, skal den
indsendes sammen med stamtavlen. Har du ikke godkendelsen,
kan du rekvirere den igennem din opdrætter/VDH eller lade DKK
rekvirere den for kr. 740,00.

OBS - Ved importregistrering registreres hunden med 3 generationers aner og hundens egne DKK-godkendte
sundhedsresultater. Hvis der skal registreres DKK-godkendte sundhedsresultater på anerne vil der være et ekstra gebyr på kr.
100,00 pr. hund. I nogle få tilfælde vil det være nødvendigt at købe en rekvisition for at få et resultat registreret.
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