REGISTRERING AF
OPDRÆTTERNAVN

Dansk Hamster Forening
For at ansøge om at blive godkendt som opdrætter i Dansk Hamster Forening, skal du udfylde denne
blanket og indsende den til stambogskontoret, som her efter vil gennemgå den. Blanketten er interaktiv og kan udfyldes elektronisk ved at klikke i felterne. Den udfyldte ansøgning skal sendes til stambogskontoret via mail: stambog@hamsterforeningen.dk
Ansøgningen består af to dele: den grundlæggende del med ansøgers oplysninger, samt en test del,
hvor ansøgers viden om foreningens love og regler testes. Til test delen kan alle svar findes på
foreningens hjemmeside. Den samlede ansøgning vurderes over- ordnet af bestyrelsen, og ingen
enkelt dele er udslagsgivende.

1. Oplysninger om ansøger
Navn:

Medlemsnr.:

Telefon:

Indmeldt:

E-mail adresse:

Landsdel:

Hjemmeside:

2. Opdrættet
Ønsket opdrætternavn:

For-/efternavn:
Fornavn

Hvorfor ønsker du at blive opdrætter?

Arter:
Guldhamster
Kinesisk hamster
Avlsplaner:

Andet:

Side 1 af 2

Vinterhvid dværghamster
Campbells dværghamster
Roborovskis dværghamster

Efternavn
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3. Foreningen
1. Hvad er foreningens formål?
At holde udstillinger
At formidle viden om hamstere
At have det sjovt og hygge sig
2. Hvornår betales det årlige kontingent?
Når man har lyst
Et år efter indmeldelse
1. januar
3. Hvor stor skal bestyrelsen være?
2-3 medlemmer og 1 suppleant
5-7 medlemmer og 1-2 suppleanter
Så mange der har lyst
4. Hvem kontakter man hvis man har spørgsmål omkring stamtavler?
Stambogsføren
Bestyrelsen
Kasseren
5. Hvad gør man, hvis man får smitsomme sygdomme og/eller utøj/parasitter?

4. Opdræt og stamtavler
1. Hvornår skal en opdrætter senest registrerer sine unger og kuld?
1 måned gamle
2 måneder gamle
Ingen krav
2. Kan man dele sit opdrætternavn med andre husstande?
Ja
Nej
3. Hvem regnes for opdrætter af et kuld?
Den der ansøger stamtavler
Husstanden hvor kuldet er vokset op
Det bestemmer man selv
4. Hvad er minimumsprisen ved annoncering af unger?
25 kr.
50 kr.
100 kr.
5. Må man registrerer andres unger med ens eget opdrætternavn?
Ja
Nej
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