
EGENMELDINGSSKJEMA FOR VALPEKULL 
 

Norsk Bulldog Klubb’s Generalforsamling 2011 vedtok at alle oppdrettere skal  
melde inn følgende informasjon om sine valpekull.  

Frist: Seinest innen valpene er 10 uker gamle, eventuell tidligere om det  
ønskes annonsering av valpekullet på webside 

 

For å kunne reklamere for sitt valpekull på websiden må man oppfylle klubbens Etiske Grunnregler for hundehold, avl og oppdrett av Engelsk og Fransk Bulldog. 
Dette skjema må fylles ut, signeres og sendes NBK. Helst som elektronisk skannet kopi til email adresse bulldog@klubb.nkk.no eller papirkopi pr post til: Norsk 
Bulldogklubb, Stryken 1, 3300 Hokksund. Oppdretter skal gi melding når alle valpene er solgt. Om ingen beskjed gis, vil valpekullet bli fjernet når valpene fyller 12 
uker. Oppdretter har mulighet til å be om at dette forlenges ytterligere 4 uker. 

TISPA       HANNHUNDEN 
Navn: ______________________________________________  Navn:__________________________________________________ 
 
Reg. nr: _____________________________________  Reg. nr: ________________________________________ 
 

Naturlig paring (  )  Insem. fersk (  )  Insem. frossen  (  ).  Er tispa paret på to påfølgende løpetider?  Ja / Nei            

Hvis tispa er over 4 år og dette er første kull, er veterinærsjekk foretatt?  Ja / Nei 

Er rygg røntget og bildene tolket iht til avdeling Fransk sin prosedyre: Tispe:  Ja / Nei, Hannhund: Ja / Nei 

DREKTIGHET OG FØDSEL 
Har drektigheten vært normal?  Ja / Nei hvis nei, angi problem:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Valpenes fødselsdato: ____ _____ _____,                        Har tispen tidligere født naturlig?  Ja / Nei  
 
Er kullet født naturlig? JA (  )  NEI v/keisersnitt  (  ), NEI v/keisersnitt i forløpet  (  ) 

Ved keisersnitt, angi årsak:  
Ingen veer (  ), dårlige veer  (  ), valp satt fast  (  ), bestemt på forhånd  (  ), vet ikke (  ) 

VALPER  

Valp Kjønn Levende 
Død 

v/fødsel 
Død før 

registrering 
Farge Fødselsvekt (gr) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 
DEFEKTER 

Valp Navlebrokk Lymfebrokk Ganespalte Vannhode ”Swimmer” Hjerte Lunge Svelg Sporer Annet 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

 
Ønskes valpekullet annonsert på websiden?     JA (__)   NEI  (__), hvis ja og hannhunden er utenlandskeid må kopi av 
stamtavle og utstillingspremiering legges ved hvis hunden ikke allerede er registrert på DOGWEB. 

Undertegnede bekrefter herved at foreldredyrene var fysisk og mentalt skikket til å gå i avl og at ovenstående 
opplysninger er korrekte. 
___________ _______________________________  _____________________________________________ 
Dato  Navn     Kennel 
___________ _______________________________  _____________________________________________ 
Email  Tlf     Webside 
 


