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 Dansk Kennel Klub 
 Parkvej 1, 2680 Solrød                                  

Tlf. +45 56188100 
 www.dkk.dk 

 
 
Hunden, som ønskes overført (alle felter skal udfyldes) 
Race 
 

Kaldenavn 

Stambogsnavn 
 

Køn 
Han                  Tæve  

Fødselsdato (dag-måned-år) 
 

ID-nummer (chip/tatovering) 

Farve / hårlag Nuværende stambogsnr.  
 

 
Begrundelse – angiv nedenfor hvorfor du ønsker hunden overført til DKK 
 

Ønsker at udstille 
 

Ønsker at gå til træning 
 

Ønsker at gå til prøver/konkurrencer 
 

Ønsker at benytte hunden til avl 
 

Andet (angiv begrundelse):____________________________________________________________________________ 
                                               _____________________________________________________________________________ 
                                               _____________________________________________________________________________ 
 

OBS! Der er igen garanti for, at din hund kan overføres til DKK. Vi vurderer og behandler hver enkel 
overførselssag for sig. Du kan ikke forvente begrundelse for et evt. afslag. 
 

Ejer – OBS - Ved flere ejere med forskellige adresser – vedlæg venligst fuld adresse på alle 
Navn 
 

Evt. DKK medlemsnr. Ønsker medlem- 
Skab  

Adresse 
 

Postnr. By Tlf. privat Tlf. mobil 
 

Mail: Tlf. arbejde 
 

 

Erklæring fra ejer(e)  
 
Undertegnede bekræfter hermed, at ovennævnte hund ønskes overført til DKK på de til 
en hver tid gældende regler. Læs mere på: https://www.dkk.dk/stambog/overførsler 
Jeg/vi er i den forbindelse opmærksom på, at aner ikke altid påføres i DKK’s register og 
at jeg/vi modtager den originale stambog retur med DKK stempel. Der udfærdiges ikke 
en ny DKK stamtavle, ligesom der ikke via DKK vil kunne udstedes en duplikatstambog, 
hvis stamtavlen skulle bortkomme 
 

Dato                                                        Ejer(e)s personlige underskrift 
 
 

 Nuværende 
originale stambog 

skal vedlægges 
denne ansøgning 

sammen med 
øvrige dokumenter 
angivet på næste 

side. 
 
DKK’s noteringer (skal ikke udfyldes af ejer): 
 
ID-mærkning:________________________________ Betalt:___________________________________________________ 
 
Øvrigt:____________________________________________________________________________________________________ 

 

  

OVERFØRSEL af hund til DKK fra anden stambogs- 

førende organisation. (alle felter skal udfyldes)  

 

Registreringsafgift kr.______ er overført til DKK’s konto: 
reg.nr. 5035 konto 1361253 

http://www.dkk.dk/
https://www.dkk.dk/stambog/overførsler
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Registrering af Overførsel 

 
Alle overførsler behandles som individuelle dispensationssager, og behandlingstiden forventes at være op til 4-6 uger. 
Man modtager altid et skriftligt svar, men man kan ikke nødvendigvis få uddybet en evt. afvisning. 

Er din hund købt i udlandet og har din hund en stambog med FCI-logo på, er det betegnet som import og ikke en 
overførsel fra anden stambogsførende organisation. I så fald skal du i stedet udfylde et skema til import-registrering – 
se mere på www.dkk.dk / Registrering / Registrere import 

Indsend følgende for registrering af en Overførsel: 

1. Dette skema 

Skemaet skal være udfyldt og underskrevet 

2. Original stambog 

Indsend den originale stambog til DKK. Den originale stambog påføres et stempel med DKK-

registreringsnummer og returneres til ejer. 

3. Ejerbevis 

Hvis ikke ejerskabet fremgår af stambogen, skal du vedlægge ejerbeviset eller alternativt en kopi af 

købskontakten, når du sender stambogen til DKK. 

4. Dansk Hunderegister 

Vedlæg en kopi af hundens attest fra Dansk Hunderegister. 

5. Gebyr (se priser nedenfor) 

Betal gebyret for overførslen. Såfremt overførslen afvises af DKK, returneres beløbet (dog minus 130,- kr., 

som er et ekspeditionsgebyr). 

Dansk Kennel Klub forbeholder sig ret til at kræve fremstilling for en FCI-autoriseret dommer ved overførsel og indtil 6 
måneder efter overførslen. Dommerens godkendelse af hunden er således en forudsætning for stambog. 

Bemærk venligst, at titler og sundhedsoplysninger overføres som udgangspunkt ikke. 

Priser for registrering af overførsler (priser for 2020): 

 For medlemmer af DKK: Kr. 400 – er du ikke medlem men ønsker medlemskab så marker det på 
ansøgningsskemaet og vedlæg yderligere kr. 525 til dækning af medlemskabet. 

 For medlemmer af en specialklub, hvis specialklub benytter DKK’s medlemssystem: Kr. 634 

 For ikke-medlemmer af DKK: Kr. 1.587 

Se DKK’s persondatapolitik om behandling af personoplysninger på www.dkk.dk / Om DKK / Om Foreningen / 
Persondatapolitik 

http://www.dkk.dk/
http://www.dkk.dk/
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