
 

 

Regler för valphänvisning 
	
För att erhålla valphänvisning via ASTK-Sverige krävs att föräldradjuren har officiell HD samt ED status i 
enlighet med hälsoprogram nivå 2 (mer information på SKK ́s hemsida). Om hunden är röntgad och avläst flera 
gånger är det senaste resultatet som gäller. Har hunden ojämnt resultat krävs att röntgencertifikatet bifogas i 
mejlet för att få fullständigt resultat medskrivet i annonsen. 
För att få valphänvisning ska du som uppfödare betala medlemsavgiften* första året för dina, inom Sverige 
boende, valpköpare så att de blir medlemmar i ASTK-Sverige. Om du som uppfödare inte betalar medlemskap 
till dina valpköpare så har ASTK-Sverige rätt att fakturera dig kostnaden, om du ändå ej bekostar medlemskapet 
så kan du ej få valphänvisning igen** 
 

* Du som uppfödare betalar 125:- per valpköpare i medlemsavgift om du 
betalar in inom 3 månader efter valpens/hundens leverans. Därefter gäller 
ordinarie medlemsavgift. 
** När du betalat medlemskap för alla valpköpare kan du återfå 
valphänvisning igen. 

 
Det åligger varje uppfödare att följa Svenska Kennelklubbens grundregler. För vidare information angående 
American Staffordshire Terrier hänvisar klubben till av Svenska Kennelklubben fastställt RAS (rasspecifika 
avelsstrategier) och STANDARD för American Staffordshire Terrier. 
 
Observera att förutom ataxiresultat publiceras endast resultat som är inregistrerade på Svenska kennelklubbens 
hunddatabas under rasklubbens hänvisning. Eventuella hälso- eller utställningsresultat för utlandsregistrerade 
föräldradjur publiceras därför inte, såvida dessa resultat inte finns i Svenska kennelklubbens databas. För vidare 
information om utlandsregistrerat föräldradjur ta kontakt med respektive ansvarig uppfödare. 
 
Mall 
För att annonsera på hemsidan ska du fylla i nedanstående mall och skicka det tillsammans med eventuella bilder 
till webmaster@astklubben.se. Glöm inte att ange föräldradjurens registreringsnummer. Om någon info saknas, 
lämna raden blank. 
Observera: Döp bilderna med tik respektive hane så att det blir tydligt vem som är vem. 
 
Använd följande mall: 
Registreringsnummer: 
Namn: 
Titlar: 
HD: 
ED: 
BPH: 
Ataxi: 
Uppfödare: 
Kennel: 
Kontaktuppgift: 
 
Genom att du skickar in annons till webmaster godkänner du ovanstående villkor. 
 
Varmt välkommen att annonsera på American Staffordshire Terrierklubbens – Sverige:s hemsida. 
www.astklubben.se 
 
Hälsningar Styrelsen 


