LangStokhaar & Oudduitse Herder Vereniging

LSOHV Kennel informatievragen
Naam fokker/eigenaar
Adres postcode + woonplaats
Telefoon
E-mail adres fokker

Wat is/wordt de naam van de Kennel?
Wordt de kennelnaam vóór of achter de
stamboom naam geplaatst?
Is dit een door de FCI goedgekeurde naam?

Nee

Kennelnummer

Ja

(Duitse Herder Langstokhaar fokkers via de RvB moeten een door de FCI goedgekeurde kennelnaam hebben)

Hoeveel honden zijn er totaal van dit ras (ODH) aanwezig op dit adres?
Met hoeveel teefjes wordt er momenteel gefokt? (of zal er gefokt gaan worden?)
NB: Als met meerdere honden is/wordt gefokt, dan graag alle gegevens per hond/nest vermelden.
Gegevens van de hond(en) Graag kopiëren indien voor meerdere honden.
Naam hond inclusief kennel naam
Geslacht
Geboortedatum
Stamboom/Afstammingsnummer
Chip- of tatoeagenummer
Is de hond al fokgeschikt verklaard?

Ja

Nee

Zo ja, via welke vereniging?
Is met deze hond al eerder gefokt?

Datum:
Ja

Zo ja: Hoeveel nesten zijn er gefokt ?

Nee
Data:

Hoeveel pups waren er in deze nesten?
Waren er pups met afwijkingen?

Ja

Nee

Zo ja, welke afwijkingen?
Zijn er pups overleden?

Nee

Ja

aantal:

Zijn er, voor zover u weet, (erfelijke) gebreken geconstateerd bij de
(voor)ouders en/of nestgenoten van uw hond, zoals bijv. HD, OCD, VSD etc?
Zo ja,
welke

Ja

Nee

Wat is het doel om te gaan fokken?

Waar verblijven de huidige honden?

Kennel

Woning

Schuur of bijgebouw

Welke kennis is er aanwezig wat relevant is om honden te fokken?
Kennis zoals?

Praktijkervaring

KK1

KK2

Geen

Wel

Honden-Kattenbesluit

Anders?
(indien aanwezig, kopie papieren insturen inclusief datum van behalen)
Ligging werpkist?

Woonkamer
huiskamer

Begane
grond

Verdieping

Voldoende beschut

Keuken
of kamer
aan huis
Omgevingstemperatuur in orde

Waar zullen de pups
opgroeien/socialiseren?

Woonkamer
huiskamer

Verdieping

Tuin

Keuken
of kamer
aan huis

Schuur of
bijgebouw

Kennel

Temperatuur te regelen
Schuur of
bijgebouw

Kennel

Anders nl
Wat wordt er verder
gedaan aan de
socialisatie?
Zijn er nog andere (ras) honden aanwezig?

Ja

Nee

Wordt er ook gefokt met andere rassen?

Ja

Nee

Is de fokker ook aangesloten bij een andere rasvereniging?

zo ja, hoeveel?

Ja

Nee

Zo ja welke?
Heeft de fokker een website?

Nee

Ja

Zo ja naam?
Naar waarheid ingevuld

Datum

Plaats

Handtekening aanvrager

Het boek “FokkersWijzer” is een aanbeveling (ook als naslagwerk per nest) en kan via Kynotrain
besteld worden. Het boekje ‘Rond de werpkist’ is tevens aan te bevelen als aanvulling voor fokkers die
voor de eerste keer fokken. Deze is te bestellen bij de schrijfster Malinka Lingmont e-mailadres
m.e.lingmont@upcmail.nl.
Note:
A. Elke fokker aangesloten bij de LSOHV dient zich te houden aan het fokreglement en dient
controle van Fokzaken op de naleving van dit reglement toe te staan.
B. Als fokker wordt door de vereniging aangemerkt degene die eigenaar is van de fokteef.
C. Het is een fokker, aangesloten bij de LSOHV, niet toegestaan om te fokken met Oudduitse
Herdershonden buiten de vereniging om en/of voor een andere vereniging.

De verkregen informatie zal gecontroleerd worden tijdens de nestcontrole welke
uitgevoerd wordt door een van de LSOHV bestuursleden.
Dit formulier volledig in te vullen en te ondertekenen.
U kunt dit formulier per e-mail of per post naar ons versturen.
Als u het formulier per e-mail verstuurt, dient u het eerst uit te printen, te ondertekenen en
vervolgens weer in te scannen. U kunt het formulier ook voorzien van een digitale
handtekening.
U kunt het formulier digitaal opslaan en via e mail versturen naar fokbeleid@lsohv.nl
Of per post zenden naar het Bestuurslid Fokbeleid.

