
P a r n i n g / V a l p k u l l

Namn: Kennelnamn:

Ev delägare: Telefon hem:

Adress: Mobil:

Ort: Postnummer: E-mail:
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Namn inklusive ev titlar:

Reg. nr inkl. nationalbet.: Färg: Utst. merit eller
annan merit:

Ögonlyst datum:

 
  

Far: Mor:

T
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Namn inklusive ev titlar:

Reg. nr inkl. nationalbet.: Färg: Utst. merit eller
annan merit:

Ögonlyst datum:
Clear: Carrier: 

   

Affected: 

 
Far: Mor:
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Parningsdatum: År Månad Dag

Förväntade färger på valparna: Röd/vit Svart/vit Tricolour Brindle Fulablack
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Jag har läst igenom RAS-dokumentet för basenji och
parningen/kullen uppfyller SBS avelsstrategier till alla delar Ja Nej

Om Du svarat nej på ovanstående fråga vänligen ringa in den/de bokstav/bokstäver där parningen/kullen avviker, se info på 
baksidan:  A          B         C          D           E           F          G          H          I          J          K          L          M           N           O           P                    R          S

Uppfödarens/uppfödarnas underskrift samt datum
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Övrigt HD-status, sköldkörteltest, navelbråck etc:

Fanconi

Fanconi Clear: Carrier: Affected: 

Övrigt HD-status, sköldkörteltest, navelbråck etc:

Vänligen skicka ifylld blankett till SBS avelsråd, avelsradet@basenji.se.
Blanketten fylls i av uppfödaren vid planerad parning och den är även ett
verktyg för att SBS ska kunna föra statistik över planerade/födda kullar i
Sverige. När kullen är född meddelar du avelsrådet datum, antal valpar och
antal osålda valpar per kön och färg, så vi kan hålla valpförmedlingen
uppdaterad. Tack för Din medverkan och Ditt samarbete!
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