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DANSKE HUNDEEJERES LANDFORENING’S 
ANMELDELSESBLANKET TIL STAMBOGSREGISTRERING AF HVALPE 

Det attesteres herved, at parring mellem følgende nedenstående hunde 

Han Tæve 

Navn: Navn:

Stb.nr.: Stb.nr.:

Titler: Titler:

Hanhunde ejers underskrift Tævehunde ejers underskrift 

Der gøres opmærksom på, at alle hunde der ikke har været 
udstillet, før 1. januar  2009  skal være ”avlskåret” på en af 
DHL’s udstillinger / skuer, før de benyttes til avl. 
Øvrige udstilligs tilter eller sundheds resultater, skal 
medsendes hvis dette skal registreres i hvalpetavlerne 
(husk at betale Gebyr for sundheds registrering i DHL)

 NejDispentions for han eller tæve ved stamføring: ja       
Hvis svaret er ja, skal der medsendes dokumentation for 
dispensation sammen med anmeldelesblanket 

Som resultat af parring, erklærer undertegnede opdrætter hermed på tro og love, at tæven 

d.   fødte    hanhvalp(e) &    tævehvalp(e), deraf lever dog kun  han(ner) &   tæve(r) 

DHL Medlems nr  

Navn: 

Adresse: 

Post nr. / By: 

Tlf.: 

Evt. Kennelmærke: 

Ved indsendelse af hvalpetavler skal der samtidig indbetales gebyr, kvitt. SKAL medsendes hver gang Gebyret 
skal indsættes på DHL's konto i Danske Bank 1551 5682517 - HUSK at skrive at det er vedr. stamtavler. 
Priserne er oplyst på www.dhl-hund.dk også for evt. sundhedsregistreringsgebyr

Nærmere beskrivelse af de levende hvalpe i kuldet, skal udfyldes af opdrætteren , med undtagelse af rubrikken ”DHL reg.nr.” 

1. Hvalps navn:  Køn: 

Farve & Pelstype.   DHL reg.nr.:  

2. Hvalps navn:   Køn: 

Farve & Pelstype.   DHL reg.nr.:  

3. Hvalps navn:   Køn: 

Farve & Pelstype.   DHL reg.nr.:  

4. Hvalps navn:   Køn: 

Farve & Pelstype.   DHL reg.nr.:  

5. Hvalps navn:   Køn: 

Farve & Pelstype.   DHL reg.nr.: 

6. Hvalps navn:   Køn: 

Farve & Pelstype.    DHL reg.nr.:  

7. Hvalps navn:   Køn: 

Farve & Pelstype.   DHL reg.nr.:  

8. Hvalps navn:   Køn: 

Farve & Pelstype.   DHL reg.nr.:  

Race 

Obligatoriske infomationer der SKAL medsendes : kopi af 
stambog Avlskåring, samt restriktioner for den pågældende 
race.
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Nødvendige oplysninger fra opdrætter til stambogsfører, vedrørende eventuelle notater på hvalpenes stamtavler: 

På grundlag af 1. sides oplysninger, omhandlende beskrevne hvalpekuld, er disse hvalpe indført i 
”Danske Hundeejeres Landsforening’s” autoriserede stambogsregister 

Danske Hundeejeres Landsforening den. 
Stambogsfører for DHL 

Såfremt hvalpene er solgt ved indsendelse for stambogsregistrering, udfyldes nedenstående med nye ejeres navne & adresser! 

1. Hvalp Evt Chip / tatoverings Nr.: 

Ny ejer: 

Adresse: 

2. Hvalp Evt Chip / tatoverings Nr.: 

Ny ejer: 

Adresse: 

3. Hvalp Evt Chip / tatoverings Nr.: 

Ny ejer: 

Adresse: 

4. Hvalp Evt Chip / tatoverings Nr.: 

Ny ejer: 

Adresse: 

5. Hvalp Evt Chip / tatoverings Nr.: 

Ny ejer: 

Adresse: 

6. Hvalp Evt Chip / tatoverings Nr.: 

Ny ejer: 

Adresse: 

7. Hvalp Evt Chip / tatoverings Nr.: 

Ny ejer: 

Adresse: 

8. Hvalp Evt Chip / tatoverings Nr.: 

Ny ejer: 

Adresse: 

9. Hvalp Evt Chip / tatoverings Nr.: 

Ny ejer: 

Adresse: 

OBS!  Blanketten er kun gyldig ved indsendelse af begge sider! 

DHL Medlems nr:  Tæve hundens Stamtavle nr : 



Huske list til stamføring

*FØDSELSATTEST UNDERSKREVET OG UDFYLDT.

*PARRINGS BEVIS. 

*KOPI AF STAMTAVLER PÅ FORÆLDRE.

*KOPI AF PATELLA ATTESTER.

*KOPI AF AVLS GODKENDELSE.

*KOPI AF RØNGTEN RESULTATER  hvis dette kræves for din race.

*KOPI AF INDBETALING.

*HVIS I ØNSKER REGISTERT YDERLIG SUNDHEDS RESULTATER, 
ELLER OPNÅET TITLER SKAL DETTE OGSÅ MED SENDES.*

 

Alle dokumenter skal være scannet kopier.
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