Helseskjema for eurasier
Norsk Eurasierklubb
Hvorfor helseskjema?
Det har lenge vært ytret et ønske fra Norsk Eurasierklubbs medlemmer og oppdrettere om å lage et
offentlig register for eurasier, hvor målbar, faktabasert data om hunder, sykdommer og annen avlsrelatert
informasjon kan legges inn.
Formålet med dette helseskjemaet er at det skal fungere som et redskap for å kunne systematisere og
kartlegge viktig helseinformasjon, statistikk og kunnskap om ulike individer og avlslinjer på eurasierene
våre. Målet er å å bidra til en best mulig helse, funksjonalitet og velferd for våre flotte hunder.

Hvordan skal helseundersøkelsen brukes?
Alle innsendte helseskjemaer skal på sikt legges inn i en offentlig database som vil være åpen og
tilgjengelig for alle medlemmer i NEK. Denne databasen skal både kunne brukes for å innhente viktig
informasjon om individer og generell helsestatus på rasen vår, og den vil også være et viktig verktøy i det
fremtidige avlsarbeidet for klubbens oppdrettere. Det er dermed viktig at vi får registrert så mange hunder
som mulig, både avdøde og nålevende.
Vi oppfordrer alle medlemmer til å sende inn helseskjema for sin hund. Jo mer informasjon som sendes
inn, desto bedre blir databasen. Jo mer vi vet, desto bedre er det for rasens fremtid og utvikling!

Hvordan skal jeg bruke skjemaet?
Den enkleste måten å bruke dette helseskjemaet på er ved å ta det med til veterinæren på din hunds
neste årskontroll. Dermed kan skjemaet fylles ut som del av den ordinære undersøkelsen.
Helseskjemaet består av 2 deler:
Del 1, som eier kan fylle ut selv (her vil resultatene bli sjekket opp mot NKKs Dogweb), og
Del 2, som fylles ut av veterinær på veterinærkontoret.
For mer informasjon om noen av de ulike spørsmålene i helseundersøkelsen, se eget vedlegg (utdrag fra
klubbens dommerkompendium, som også i ligger i sin helhet ute på eurasierklubbens hjemmesider).
Hunden din må være fyllt 1 år før undersøkelsen kan registreres. Ved endring av helsesituasjon på din
hund (dersom det oppstår sykdom o.l i etterkant av innsendt skjema), bes det om at du som eier sender
inn tilleggsinformasjon om dette til klubben med vedlagt dokumentasjon.
Det er viktig at veterinær sjekker ID- nummer opp mot hunden, og at både veterinær og eier av
hunden signerer skjemaet ved gjennomført undersøkelse. Ved å signere samtykker du som eier
også til at informasjonen i helseskjemaet blir offentliggjort i klubbens database.
Ferdig utfyllt helseskjema, samt nødvendig dokumentasjon bes sendes elektronisk til avls- og
helseutvalget i Norsk Eurasierklubb på e- post: avl@eurasierklubben.no
Vi oppfordrer alle medlemmer til å sende inn informasjon om sine hunder, slik at vi kan få en best mulig
database og informasjon om vår rase. Med åpenhet, ærlighet og fakta kan vi sammen bidra til at vi
vi også i fremtiden kan glede oss over sunne, funksjonelle og rasetypiske eurasiere.
Tusen takk for ditt bidrag!
Vennlig hilsen
Norsk Eurasierklubb

