
HELSESKJEMA FOR STAFFORDSHIRE BULL TERRIER HANNHUND  -  ÅRET 2023 

Helseskjema er utarbeidet av Rasegruppen for SBT og ved spørsmål kan styret kontaktes på staffordshirebull@norskterrierklub.no 

Helseskjema for Staffordshire Bull Terrier 
 - utarbeidet av Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier 

Oppdretteren har, som medlem av Rasegruppen for SBT  mulighet til å benytte seg av 

skjemaet nedenfor som ekstra informasjon for potensielle valpekjøpere. Skjemaet er personlig 

for oppdretteren og gjelder for inneværende år.   

 

Skjemaet er til bruk for Kennel:                                                                                                                                                                          for året 2023 

Opplysninger gitt av eier/disponent: 

Stamtavlenavn: Fødselsdato: 

Registreringsnummer: Chip-nummer: Eier: 

Tidligere benyttet i avl 

⃝ Har paret men resulterte ikke i valper    ⃝  Har ________ registrerte kull        ⃝  Har ikke vært benyttet i avl enda        

Er hunden øyelyst  ⃝ NEI   ⃝ JA og PHPV Status er   ⃝ FRI ⃝ GRAD 1 ⃝ GRAD 2-6 ⃝ USIKKER 

Hva er hundens HC status: ⃝ DNA testet fri   ⃝ Clear by parents  ⃝ Bærer ⃝ Affected          ⃝ STATUS UKJENT – OBS! SKAL IKKE BENYTTES I AVL 

Hva er hundens L2hga status: ⃝ DNA testet fri   ⃝ Clear by parents  ⃝ Bærer ⃝ Affected    ⃝ STATUS UKJENT – OBS! SKAL IKKE BENYTTES I AVL 

Andre helseundersøkelser som er utført og dokumentert: 

Undertegnede erklærer at opplysningene gitt i dette skjema er korrekte.  

Eiers underskrift: 
 

Opplysninger gitt av Veterinæren: 

Fra hvilken dato/år har du fulgt hunden:______________________ 

Har du kjennskap til om hunden er behandlet for sykdom/skade annet sted  ⃝ JA    ⃝   NEI 
Har hunden tidligere vært medisinsk behandlet for sykdom/skade:  ⃝  JA, for ________________(kan evt. noteres på eget vedlegg)             ⃝ NEI    

  Veterinærens vurdering av hunden. 

Følgende funn er gjort  i dag under klinisk undersøkelse. Punktene kan besvares med OK eller mer utfyllende dersom det er ønskelig. 

Generell helsetilstand: 

Hud, ører, poter: 

Tenner og Bitt: 

Øyne: 

Hjerte, auskultasjon: 

Ledd/ Muskulatur, har hunden frie, lette bevegelser:                                                                                                                            ⃝  ikke vurdert 

Kjønnsorganer: 

   Respirasjon, nesebor: 

   Puster hunden uanstrengt i avslappet tilstand 

   Ja  ⃝            Nei ⃝              Kan ikke vurderes  ⃝ 

   Hvilke av illustrasjonene til høyre ligner hundens nesebor  

   A  ⃝                             B  ⃝                                       C  ⃝ 

Er det gjort andre funn i dag som vil kunne ha betydning for hundens reproduktive helse? Hvis ja – beskriv: 
 

 

 

Har du kontrollert hundens id-merke?    Ja  ⃝ Nei  ⃝                                  Id-nummer: 

VETERINÆRENS NAVN OG KLINIKK: 

Sted                  Dato                          Underskrift og stempel 

Helseskjema er gyldig i 6 måneder fra undersøkelsesdato, men kan tidligst utstedes en måned før anbefalt nedre avlsgrense 

 


