
RRK Dermoid Sinus (DS) attest 

Efter parring foretaget d. mellem 

Han: Stambogsnummer ________________og Tæve: Stambogsnummer  

Er der ifølge parringsbeviset født     hvalpe (antal) den (dato) _______________

Før hvalpene kan færdigregistreres indsendes attesten til DKK, som påfører avlsforbud på stamtavlen for de hvalpe, der er fundet 
sinus på. 
Hvis egen dyrlæge bruges, indsendes blanketten til DKK’s registrerings afdeling før stambøgerne kan endeligt udstedes. Hvis DKK 
ID-mærker bruges, afleveres blanketten til denne person. I tilfælde af DS returnerer ID-mærkeren stambogen til DKK, som straks 
herefter nedlægger avlsforbuddet, og påfører det på stambogen og returnerer denne til opdrætteren. 

Underskrifter og dato 

(Ejer) 

(RRK Sinustjekker) 

(dato) 

Hvalpene er d. undersøgt, 

herunder ved palpation af RRK Sinustjekker 

Fund ved undersøgelsen (kryds af): 

Der er ikke fundet hvalpe med Dermoid Sinus 

Der er fundet (antal) hvalpe med Dermoid sinus 

Navn/kendetegn –registreringsnummer_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



Dansk Kennel Klub Parkvej 1 
2680 Solrød Strand 

Stambogsføring af Rhodesian Ridgeback 

Stambogsføring af Rhodesian Ridgeback hvalpe kan kun ske, såfremt hvalpene undersøges af en RRK 
Sinustjekker for Dermoid Sinus. 
Sinustjekkeren skal angive hvilke hvalpe, der har Dermoid Sinus og hvilke, der ikke har. 
Sinustjekkeren skal bruge omstående attest. 

Hvalpe med Dermoid Sinus stambogsføres med avlsforbud. 
Hvalpene skal være undersøgt og attesten udstedet senest på det tidspunkt, hvor hvalpene ID-mærkes. 
Attesten skal indsendes til DKK sammen med ID-formularen efter mærkningen. I tilfælde af brug af egen 
dyrlæge til ID-mærkning indsendes blanketten til FrDa@dkk.dk inden stambøgerne sendes

Hvis der ikke findes hvalpe med Dermoid Sinus, markerer Sinustjekkeren dette ved afkrydsning på 
attesten. 
Findes der en eller flere hvalpe med Dermoid Sinus, angives navn/kendetegn/registreringsnummer på 
disse samtidig med at der foretages en entydig mærkning af de afficerede hvalpe for at støtte senere ID 
mærkning (fx ved at klippe hårene af over sinussen). 

For hvalpe med Dermoid Sinus returnerer ID-mærkeren stambogen til DKK, der straks herefter nedlægger 
avlsforbuddet, påfører stambogen dette og returnerer denne til opdrætteren. 

Da Rhodesian Ridgeback Klubben gennem en længere periode har erfaret, at der konstateres så få 
tilfælde af Dermoid Sinus, at danske dyrlæger generelt mangler erfaring med praktisk konstatering af 
Dermoid Sinus, har Rhodesian Ridgeback Klubben besluttet, at Sinus-attesterne kan udfyldes af et korps 
af frivillige sinustjekkere, som udpeges af Rhodesian Ridgeback Klubben. Alle sinustjekkere er erfarne 
opdrættere af racen Rhodesian Ridgeback, men sinustjekkerne er uden professionsansvar, og derfor 
fraskriver sinustjekkeren og Rhodesian Ridgeback Klubben sig ansvaret for eventuelle direkte eller 
indirekte tab, som skyldes fejldiagnosticering af Dermoid Sinus, uanset om en sådan fejldiagnosticering 
sker ved fejlagtig konstatering af Dermoid Sinus, eller ved manglende konstatering af Dermoid Sinus ved 
hunden. 


