
STAMBOKSREGISTRERING 
ANMÄLNINGSBLANKETT

Skickas till: 
Svenskt JakthundsRegister 
c/o C. Hansson 
Svenstorp 532 
274 93  SKURUP

Stamboksregistrering sker i överensstämmelse med SJR's stamboksregistreringsregler som kan hämtas från hemsidan. 
  
Avgiften för stamboksregistreringen ska betalas på PG 19 12 63 - 3 samtidigt som anmälan skickas. 
Stamböcker på föräldrardjuren skickas endast om den ena eller båda är under ägarskifte eller inte är registrerade i SJR.

Parningsbevis för ras:

Härmed förklaras att parning ägt rum den (åååå-mm-dd): 

HANHUND
SJR Regnr: Nya titlar som ej framgår av stamboken (dokumentation om dessa bifogas)

Stamboksnamn:

TIK
SJR Regnr: Nya titlar som ej framgår av stamboken (dokumentation om dessa bifogas)

Stamboksnamn:

Hanhundens ägares underskrift:

Namnförtydligande

Tikens ägares underskrift:

Namnförtydligande

Födelsebevis

Veterinärintyg på att hanhunden inte är kryptorchid ska bifogas.

Ovannämnda tik, som är parad med ovannämnda hanhund har fött:- -

åååå                mm                         dd

Uppfödarens namn: Kennelnamn:

Adress: Postadress:

Antal HAN valpar

Antal TIK valpar

Antal levande HAN valpar

Antal levande TIK valpar

Medlem i klubb: E-post adress:

Telefonnummer: Mobilnummer:

För att stamboksregistrera till den normala avgiften krävs det medlemskap i minst en specialklubb som ingått överenskommelse med SJR, annars betalas  en högre avgift.

Härmed intygas att ovan nämnda uppgifter är korreta och lämnade på heder och samvete.

Uppfödarens underskriftSid 1/2
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