
Til brug for evt. tilbagebetaling bedes oplyst 
bank/giro/reg.nr. til overførsel af beløb Reg.nr.       Giro/bank nr.
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Jyske Bank Reg. 5035 Konto 1361253 • Medlem af FCI  • www.dkk.dk

Type parring:
Naturlig parring                   Inseminering med frisk sæd          Inseminering med frossen sæd

DKK reg.nr. Hundens stambogsnavn

 Præm. HD Øjne AD Andet
Udfyldes af DKK

Hanhundens underskriftsberettigedes personlige underskrift
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DKK reg.nr. Hundens stambogsnavn

 Præm. HD Øjne AD Andet
Udfyldes af DKK

Tævehundens underskriftsberettigedes personlige underskrift
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Hvis hanhunden ikke er udstillet: Husk, at der skal medsendes dyrlægeattestering for, at den ikke er kryptorchid.

Parringsbevis for race: Registreringsafgiften kr.:

overført

Det erklæres herved på tro og love, at parring har fundet sted den:                                                             mellem:
Dato            Md.            År

Fødselserklæring
Som resultat af ovenfor nævnte parring erklærer undertegnede opdrætter herved på tro og love, at tæven har født:
Dato            Md.            År              Antal hanhvalpe   Antal tævehvalpe Deraf levende

hanner:               tæver:
Antal fødte/levende 
hanner og tæver skal 
udfyldes, også ved 0

Type af fødsel
Naturlig fødsel         Kejsersnit

og jeg erklærer mig samtidig indforstået med at overholde DKK´s stambogsføringsregler.
Opdrætters DKK-medlemsnr. Kun for DKK medlemmer

Ønsker optagelse på DKK´s hvalpeanvisning. (Optagelsesreglerne er mig bekendt.) ja nej
HUSK
Afgiften skal vedlægges.

Opdrætters navn          Opdrætters fødselsdato

Evt. kennelmærke (udfyldes kun for DKKs kennelmærker)

Adresse

Postnr.    By

Telefon aften  Telefon dag

E-mail adresse      Internetadresse

Nærmeste ID-mærker tildeles automatisk men angiv, hvis du ønsker en bestemt ID-mærker eller dyrlæge

Er medlem af DKK

Har kennelmærke i DKK

Ønsker nyt medlemskab af DKK
og betaling er vedlagt/medsendt

Der er vedlagt/medsendt gebyr
til betaling af mit DKK medlemskab

Er medlem af en specialklub
(dokumentation vedlægges)

Ikke medlem af DKK
eller en specialklub

Underskriftsberettigede opdrætters personlige underskrift

Dyrlæges navn, adresse og postnummer

Registreringsanmeldelse
Læs side 2, før du udfylder   



Hundens navn
For kennelmærkeindehavere: Hvalpens navn må højst være på 50 positioner inkl. kennelmærke, mellemrum og lign.
For ikke kennelmærkeindehavere: Hvalpens navn må højst være på 50 positioner i et sammenhængende navn, og må ikke have 
samme for- og efterstavelser. Der må kun benyttes bogstaver.
En hund må kun bære opdrætterens kennelmærke, og andres kennelmærker eller væsentlige dele heraf må ikke indgå i navnet.

Køn
(han eller tæve)

Farve og  
aftegninger

Født stumphalet
       Ja

Født stumphalet
   Ja

Født stumphalet
   Ja

Født stumphalet
   Ja

Født stumphalet
   Ja

Født stumphalet
   Ja

Født stumphalet
   Ja

Født stumphalet
   Ja

Født stumphalet
   Ja

Født stumphalet
   Ja

Læs dette, før du udfylder !

Reglerne for stambogsregistrering findes på vor hjemmeside, eller kan 
rekvireres i DKK´s information.
Registreringsafgiften skal betales samtidig med registrerings-
meddelelsen.
Parringsbeviset skal være underskrevet af både hanhundens og 
tævehundens underskriftsberettigede ejer, som er opdrætteren af 
hvalpekuldet.
Hvis evt. ejerskifte for tæven/hannen ikke er registreret af DKK, skal 
tæve/hanhundens ejerbevis medsendes, ellers er det ikke nødven-
digt.

Registreringsanmeldelsen og betaling skal være DKK i hænde, inden 
hvalpene er 3 uger. Overskrides denne frist, betales et strafgebyr. 
Vi gør dog opmærksom på, at DKK skal have mindst 10 arbejds-
dage, fra vi modtager registreringsanmeldelsen, og til stambøger/ID-
mærkningsformular afsendes. 
Når kuldet er ID-mærket af en dyrlæge, og vi har modtaget mærk-
ningsformular retur, bliver stambøgerne sendt efter ca. 5 dage til op-
drætteren. For at sikre korrekt registrering af dine angivelser, beder vi 
dig venligst, i egen interesse, benytte BLOKBOGSTAVER.

Bemærk at samtlige levende hvalpe skal registreres samtidig og vil 
alle blive registreret med opdrætteren som ejer. Efterfølgende ejer-
skifter er gratis.

Gratis hvalpeforsikring 
(livsforsikring) hos Agria

Hvis hvalpene er registreret i Dansk Kennel Klub, er de automatisk 
livsforsikrede hos Agria Dyreforsikring fra de fylder 5 uger. Forsikrin-
gen er gratis for dig og gælder tidligst fra den dag, hvalpene er 5 uger 
gamle og frem til den dag, de leveres til køberen, dog ikke længere 
end til det tidspunkt, hvor hvalpene fylder 12 uger. Livsforsikringen 
dækker ikke dødsfald som følge af sygdomme eller skader, der er 
påbegyndt før hvalpen fylder 5 uger og gælder ikke for defekter, 
sygdomme eller skader, der er medfødte.
 
Unikt hvalpetilbud! 
Hvalpekøberen bør sygeforsikre hvalpen. Hvis der tegnes sygeforsi-
kring hos Agria, inden hvalpen fylder 4 måneder, så får den ansvars-
forsikringen med i købet. Resten af hundens liv! 
Læs mere på www.agria.dk

Dansk Kennel Klub opfordrer alle hundeejere til at forsikre deres 
hunde. Vi anmoder derfor dig som opdrætter til at gøre den nye 
ejer opmærksom på opfordringen og giver dig Agrias forsikrings-
tilbud. Samarbejdsaftalen med Agria Dyreforsikring udgør et 
væsentlig bidrag til forskning i hundens sundhed og avl.
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