
 Søknad om godkjenning - STRIHÅR 
1. Generelle opplysninger        Medlemsnr i NVK: ………………………… 

 
Eier: ………………………..       tlf: ………………      E-post: ……………………. 
 

Navn på hund: ……………………………………….   reg.nr: …………………….. 

 

Farge  Høgde ……. cm Vekt …… kg  

Heilbrun              Pelstype:     

Brunskimmel      Hard, kort med underull                            

Svartskimmel      Myk, delvis underull                   

Svartskimmel      Myk, lang, uten underull                 
  Hard, stri, bustete uten underull                
       

2. Egenskaper - JAKT, kryss av 

Etter din vurdering – hvor raskt utviklet tispa sine jaktinstinkt – første leveår 

Ganske tidlig    

Middels   

Litt sein   

Sein    
 

Fuglearbeid i dag – hvor sikker er hunden? 

Svært sjelden tomstad    

Middels     

Tomstand litt oftere enn ønskelig  
 

Fuglearbeid i dag – reising - forsiktig eller djerv? 

Forsiktig   

Villig       

Djerv    

Litt både og    
 

Hvilke type jakt blir hunden mest brukt til (kan sette flere kryss)? 

Lavland     

Høgfjell   

Skog    
 

Hvis hunden har deltatt på jaktprøver (felt) – noter resultatet fra de tre siste prøvene 
(vi spør bare etter de siste tre, tidligere prøver har vi på NKK’s dogweb) 

Dato Prøvetype* Jaktlyst Fart Søksbredde Reviering Samarbeid Premie 

        

        

        

* Lavland = L, Høgfjell = H, Skog = S, Fullkombinert = FK 
 

Hva er hundens beste utstillingsresultat? ________________________________ 
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3. Egenskaper – HELSE og ATFERD, kryss av 
 

Hvor mange avkom har tispa fra før : ………    Hvor mange heilsøsken har tispa: ………… 

Hvordan vurderer du tispa sin atferd? Sett gjerne flere kryss 

Litt forsiktig type         

Omgås alltid andre hunder uten problem      

Markerer seg overfor andre hunder        

Har sjelden behov for å markere seg overfor andre hunder    

Har litt i overkant stort markeringsbehov      
 

Hvilken type hannhund (adferdsmessig!) vil passe best til din tispe? 

Litt forsiktig/mjuk type        

En type som lett omgås andre hunder uten diskusjoner    

En type som kontrollert kan markerer seg overfor andre hunder   

En type som ikke har behov for å markere seg overfor andre hunder,   

men som samtidig ikke er underdanig  
 

Adferd på jaktprøve eller andre spennende situasjoner: 

Tispa er normalt rolig og stille i disse situasjonene      

Tispa kan være noe urolig og piper/bjeffer enkelte ganger (ikke plagsomt)  

Tispa er mer urolig og pipete enn ønskelig      

Tispa er normalt svært oppgiret og piper/maser mer enn ønsket              
  

Hva er HD-status på avkom, noter antall: 

Status Antall Status Antall 

A (fri)  C (svak)  

B (fri)  D (middels)  

  E (sterk)  

  Ikke røntget  

 

Hva er AA-status/albueleddsartrose på avkom, noter antall: 

Status Antall Status Antall 

A (fri)  C (svak)  

B (fri)  D (middels)  

  E (sterk)  

  Ikke røntget  

Operert for bruskløsning:  (antall) 
 

Har tispa hatt korsbåndskade eller andre kneskader? 

Nei, ingen slike skader    

Ja, korsbåndskade           Ja, andre kneskader    
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Har avkom hatt korsbåndskader eller andre kneskader? 

Nei, ingen slike skader    

Ja, korsbåndskade    (antall) 

Ja, andre kneskader    (antall) 
 

Har du kjennskap til kneskader hos heilsøsken av tispa? 

Kjenner ikke til slike skader    

Ingen fullsøsken har hatt kneskader   

Ja, noen har hatt korsbåndskader   (antall) 

Ja, noen har hatt andre kneskader   (antall) 
 

Har tispa, hennes heilsøsken eller avkom hatt plager med kløe? 

Nei, ingen slike plager    

Ja, svake plager    (antall) 

Ja, sterke plager    (antall) 
 

Har avkom eller heilsøsken tannmangel eller bittfeil? 

Nei, ingen med slike mangler  

Ja, tannmangel hos avkom   (antall) 

Ja, bittfeil hos avkom    (antall) 

Ja, tannmangel hos heilsøsken  (antall) 

Ja, bittfeil hos heilsøsken   (antall) 

Ingen kjennskap til heilsøsken  (antall) 

Har tispa, hennes heilsøsken eller avkom epilepsi eller har hatt epilepsilignende anfall? 

Nei, ingen med epilepsi  

Ja, tispa har epilepsi                 Ja, tispa har hatt epilepsilignende anfall  

Ja, avkom har epilepsi  (antall)    Ja, avkom har hatt epilepsilignende anfall   

Ja, heilsøsken har epilepsi  (antall)   Ja, heilsøsken har hatt epilepsilignende anfall   

 

4. Hvilke egenskaper: gemytt/adferd, helse, eksteriør og jaktegenskaper, er det spesielt 

viktig at hannhunden er god på – i prioritert rekkefølge; 

 

1. ……………………………………..    2. …………………………………….. 

 

3. ……………………………………..    4. …………………………………….. 

 

Forventa løpetid: …………………………… 
 

____________     ___________ 

sign. tispeeier                                                        dato 


