Hundaræktarfélag Íslands
Umsókn um skráningu hvolpa í ættbók Hundaræktarfélags Íslands
Reikn.nr.

Got nr.

Ættb.nr.

Pörunarvottorð

Útfyllist af starfsmanni skrifstofu

Skrifstofa HRFÍ setur þau skilyrði fyrir móttöku umsóknar um gotskráningu að öll gögn séu útfyllt að fullu og að greiðsla fylgi með
Hundakyn

dags umsóknar

Undaneldishundur
Fæðingardagur

Ættbókarnúmer

Hefur hundurinn verið sýndur á sýningu HRFÍ, ef svo er hvenær síðast________________? Hafi hundur hvorki verið sýndur í ræktunardóm né eigi áður skráð
afkvæmi, skal fylgja umsókninni vottorð dýralæknis um að eistu undaneldishundsins séu eðlileg og rétt staðsett. Eingöngu vottorð sem gefið er út eftir sex mánaða
aldur hunds er tekið gilt.
Hefur hundurinn verið augnskoðaður?  Já

 Nei

Hefur hundurinn verið mjaðma- og/eða olnbogamyndaður?

Hvenær síðast
 Já

 Nei

Niðurstaða__________________
Niðurstaða HD__________

Niðurstaða_AD_______________

Hefur hundurinn uppfyllt allar tilskyldar heilsufarskröfur fyrir sína tegund?  Já
 Nei
Upplýsingar um hvaða heilsufarskröfur eru á hverja tegund má
nálgast á heimasíðu félagsins. Nauðsynlegt er að afrit vottorða annara en fyrir HD/AD/Augnskoðun fylgi með umsókn um gotskráningu.

Eigandi undaneldishunds

kennitala

Heimilisfang

pnr.

sími

Netfang

Undaneldistík
Fæðingardagur*

Ættbókarnúmer

*Ef tíkin er 7 ára eða eldri við pörun, skal fylgja vottorð frá dýralækni þar sem fram kemur að hún sé í líkamlegu ástandi til að ganga með og gjóta hvolpum.
Læknisvottorðið skal gefið út og dagsett fyrir pörun.
Hefur tíkin verið augnskoðuð?

 Já

 Nei

Hefur tíkin verið mjaðma- og/eða olnbogamynduð?

Hvenær síðast
 Já

 Nei

Niðurstaða__________________
Niðurstaða HD__________

Niðurstaða_AD_______________

Hefur tíkin uppfyllt allar tilskyldar heilsufarskröfur fyrir sína tegund?  Já
 Nei
Upplýsingar um hvaða heilsufarskröfur eru á hverja tegund má
nálgast á heimasíðu félagsins. Nauðsynlegt er að afrit vottorða annara en fyrir HD/AD/Augnskoðun fylgi með umsókn um gotskráningu

Er þetta fyrsta got tíkarinnar?  Já
 Nei
Hafði tíkin náð lágmarksaldri fyrir pörun?  Já

Var tíkin pöruð er hún lóðaði í fyrsta sinn?

 Já

 Nei

 Nei

Ræktandi

kennitala

Heimilisfang

pnr.

Netfang

sími
Ræktunarnafn

(Ræktunarnafn skal vera skráð og viðurkennt af HRFÍ og FCI)

Dags pörunar

var ræktandi viðstaddur pörun  Já  Nei var eigandi undaneldishunds viðstaddur pörun  Já  Nei

Var tíkin sædd  Já  Nei. Hafi tíkin verið sædd þarf að fylgja vottorð (ástæður sæðingar) þess dýralæknis sem sæddi tíkina og einnig
vottorð dýralæknis sem tók sæðið frá hundinum..
Fæðingard. hvolpa
Fjöldi hvolpa til skráningar _____

fjöldi fæddra hvolpa
fjöldi rakka _____ tíka _____

andvana fæddir hvolpar

(Ættbókarfæra skal alla lifandi fædda hvolpa úr sama goti samtímis)
Hér með vottast að þessar upplýsingar eru réttar
Undirskrift ræktanda

dags

Undirskrift eiganda undaneldishunds

dags

Pörunarvottorð skal undirritað að viðlögðum drengskap og er staðfesting á að tiltekin pörun hafi átt sér stað á tilgreindum
tíma. Undirskrift tíkareigandans er ennfremur staðfesting þess að á lóðartímabilinu hafi tíkin einungis verið pöruð við þann
eina hund sem tilgreindur er í pörunarvottorði.Auk þess staðfestir ræktandi með undirskrift sinni að hann hafi kynnt sér lög
HRFÍ, grundvallarreglur og reglugerð um skráningu í ættbók HRFÍ.
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