
SDS BLANKETT FÖR INRAPPORTERING TILL VALPHÄNVISNING 

UPPFÖDARE (TIKÄGAREN) 

Namn:_____________________________________________________________________________ 

Adress:____________________________________________________________________________ 

Tel:____________________________________Kennelnamn:________________________________ 

TIK 

Namn:___________________________________________________ 

Registreringsnummer:_______________________________Födelsdatum:______________________ 

Fader:________________________________   Moder:_____________________________________ 

Baer test datum:___________ HD status: ________________ 

Utställningsmeriter — Pris:__________________ Datum:________________Plats:___________________ 

Övriga officiella meriter:_____________________________________________________________ 

HANHUND 

Namn:___________________________________________________ 

Registreringsnummer:_______________________________Födelsdatum:______________________ 

Fader:_____________________________________Moder:__________________________________ 

Baer test datum:___________ HD status :________________ 

Utställningsmeriter — Pris:__________________ Datum:________________Plats:___________________ 

Övriga officiella meriter:_____________________________________________________________ 

 

VALPKULLEN 

Parningsdatum:________________ Födelsedatum:____________________________ 

Antal valpar:__________________ Fördelning och färger____________________________________ 

Undertecknad uppfödare (= tikägare) har tagit del av SDS stipulerade krav för hänvisning    

(se blankettens baksida) och intygar med sin namnteckning riktigheten av lämnade uppgifter och godkänner 

dessutom att ovanstående uppgifter får publiceras på SDS hemsida.  

 

Jag har haft kontakt med Svenska Dalmatinersällskapets avelskommitté.  

Namn och datum:_______________________________________________________ 

Jag har varit på uppfödarträff: Plats och datum________________________________ 

Jag har varit medlem i SDS sedan:__________________________________________ 

(Gäller ny uppfödare de två första kullarna)    

 

 

 

Uppfödarens namnteckning  Ort                                               Datum 

 
 

 

 

 

 

 

 



AVEL och Uppfödarinformation  

Regler för Valphänvisningslistan 
 
För uppfödaren gäller: 

 Uppfödaren måste följa SKK:s grundregler 

 Kullen skall vara svenskfödd och registrerad i SKK 

 Uppfödaren skall ha varit medlem i SDS 2 år före första kullen 

 Samtliga delägare i kenneln måste vara medlemmar i SDS 

 Uppfödaren måste ha deltagit i minst en uppfödarträff före första kullen, eller haft kontakt med någon i 
avelskommittén 

 Kullrapporteringsprotokoll skall skickas efter varje kull (även de kullar som inte är med på valphänvisningslistan) 

 För ny uppfödare gäller att denne skall ha haft kontakt med någon i SDS avelskommitté i god tid före parning vid 

planering av sina två första kullar 

 Uppfödaren skall anmäla sina valpköpare som medlemmar i SDS. Namn och adress på de nya medlemmarna skickas 

till Caroline (som sedan vidarebefordrar uppgifterna till SKK) och betalningen till SDS postgiro 15 49 80-7. Att 
uppfödaren anmäler sina valpköpare som medlemmar är ett krav för att få fortsatt valphänvisning. 

För föräldradjuren gäller att de innan parning är:  

 Höftledsröntgade med status A eller B. Dispens medges ej för grad C eller sämre  

 Hörseltestade med BAER-test och minst unilateralt hörande, protokoll skickas till avelskommittén 

 Har fått lägst "Good" alt 2:a i kvalitetsklass vid officiell utställning eller pris på bruks-, jakt- eller lydnadsprov eller 

har genomfört MH- eller BPH-beskrivning 

 Om en eller båda föräldrarna har diskvalificerande fel får valpkullen ej vara med på valphänvisningslistan  

Undantag från kraven kan ges av SDS avelskommitté. 

Tikägaren skall i god tid före parning inkomma med skriftlig anhållan om dispens ställd till SDS avelskommitté. I anhållan 
skall följande anges: 

 Vilken avelskombination ansökan gäller 

 Vilket eller vilka av de stipulerade kraven som inte uppfylls  

 Förklaring till varför kraven inte kan uppfyllas  

 Upppfödarens motivering till varför hunden bedöms vara intressant 

För utländska täckhundar gäller särbestämmelser.  

BAER-test kan göras vid följande Djursjukhus: 

Strömsholms - Tel: 0220-458 00  

Helsingborgs - Tel: 042-16 22 00  

Blå Stjärnans - Tel: 031-65 35 00  

Djursjukhuset Albano - Tel: 08-505 30 400 

Kalmar Djursjukhus -  Tel: 0480-270 50 

Jennyhill, Kvidinge -  Tel: 0435-48 11 30  

Gammelstads Djursjukhus - Tel: 0920-253 020 

Aros Veterinärcentrum, Västerås - Tel: 021-474 90 70 

Läckeby Djursjukhus, Läckeby, Kalmar - Tel: 0480-42 97 00                                                                                                                           

Vid BAER-test av avelsdjur kan ägaren få bidrag för en viss del av kostnaden. Skriftlig ansökan med bifogade kvitton på 
BAER-testet skickas till ordföranden i SDS inom ett år efter att hunden satts i avel. För hundägare med lång resväg kan 
ansökan göras om visst resebidrag ur Bobby-fonden  

Uppfödar - Bobby-fonden I kullar där det konstaterats ett eller flera fall av matstrupeförstoring kan bidrag sökas för att 
röntga resten av kullen.  



Om en dalmatiner avlider i något som veterinären kallar misstänkt PNP, heter numera RD, kan bidrag betalas för obduktion 
och undersökning för att diagnostisera PNP. Ansökningar skickas till SDS sekreterare. 

SDS uppfödar- och medlemssamordnare dit också valphänvisningsblanketten skickas: 
Caroline Karlsson  
Stora Holmtorpet 
610 20 Kimstad 
Tel. 011-537 04  

E-post:becajos@telia.com  
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