
Ifylles avansvarig för valphänvisningen 

Ankomst datum 

 

Inlagd datum 

 

Avg.betald Sluthänvisad 

 

       Anmälan till WSSKs Valphänvisning 
 

Namn på uppfödare    

1. 

2. 

3. 

Medlemsnummer i WSSK 

1. 

2. 

3. 

Kennelnamn 

 

 

Adress till uppfödare/kontaktperson  E-postadress uppfödare/kontaktperson 

 

Telefonnummer till uppfödare/kontaktperson 

 

Kullen väntas 

vecka 

Parning 

datum 

Kullen 

född 

Antal 

hanar 

Antal 

tikar 

Hemsidesadress (om du vill ha länk till denna i annonsen) 
 

 

     

 

VALPARNAS FAR  
Namn 

 

Reg.nr SKK 

 

Födelsedatum 

 

HD-diagnos 

 

Datum för röntgen 

 

Gonioskopi undersökning  

(kryssa in rätt alternativ) 

Ja☐ Nej☐ 

Datum för gonioskopi 

undersökning (om undersökning 

gjorts)  

 

Senaste datum för ögonlysning 

 

Ögondiagnos 

 

Högsta utställningsmerit :  

Högsta jaktliga merit:  

Övriga meriter :  

 
VALPARNAS MOR 

Namn 

 

Reg.nr SKK 

 

Födelsedatum 

 

HD-diagnos 

 

Datum för röntgen 

 

Gonioskopi undersökning  

(kryssa in rätt alternativ) 

Ja☐ Nej☐ 

Datum för gonioskopi 

undersökning (om undersökning 

gjorts)  

 

Senaste datum för ögonlysning 

 

Ögondiagnos 

 

Högsta utställningsmerit :  

Högsta jaktliga merit:  

Övriga meriter :  

 
Undertecknad har tagit del av och är förtrogen med och följer gällande Djurskyddslagstiftning, SKK:s grundregler 
och hälsoprogram, SKKs avelspolicy, WSSKs avelspolicy och avelsstrategi i RAS (Rasspecifik Avelsstrategi) och 
villkoren för WSSKs valphänvisning samt ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter. 
Observera att kullen kommer att hänvisas först när blanketten är korrekt i fylld och insänd samt avgiften betald. 

 
 

Datum 
 

1._______________ 
 

2._______________ 
 

3._______________ 

Namnteckning(om det finns fler än en ägare till kenneln skall alla skriva under)  
 

1._______________________________________________________________ 
 

2._______________________________________________________________ 
 

3._______________________________________________________________ 



Ifylles avansvarig för valphänvisningen 

Ankomst datum 

 

Inlagd datum 

 

Avg.betald Sluthänvisad 

 

ANMÄLAN SKICKAS TILL: 
    Carina Dahlberg 
    Möllevägen 49 
    218 51 Klagshamn 
    Tel 040-468212, 0739-78 38 80 

    E-post: valp@wssk.se 
Avgiften för valphänvisning: 210:- insättes på WSSKs pg 46 05 80 -4 
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