Søknad om deltagelse i NGDKs prosjekt
for gentest for gener som gir økt risiko
for magedreining
Avlsrådet i Norsk Grand Danois Klubb ønsker å få et bedre bilde av utbredelsen
av genene som gir økt risiko for magedreining. I den forbindelse har klubben
kjøpt inn et større antall gentester. Klubbens medlemmer kan søke om å få
testet sin hund gratis gjennom klubben. Testen gjennom NGDK vil være for
hunder som er oppdrettet i Norge, med unntak for utenlandske hunder som er
benyttet i avl her i landet. Vi ønsker gjerne tester av eldre hunder og også av
hunder som har hatt magedreining eller andre typer problemstillinger i mage/tarmsystemet.
Prøven er en enkel test som utføres med en bommulspinne i munnhulen, veterinærbesøk er ikke
nødvendig. Prøven må tas av kontaktperson for NGDK og tas i forbindelse med et av klubbens
arrangementer eller etter avtale.
Avlsrådet forbeholder seg retten til å velge ut hunder som blir tildelt testen.

Eier må være klar over følgende:
1.
2.
3.
4.

Testen betales av NGDK
Svaret på testen tilfaller NGDK, men hundens eier vil få kopi av resultatene
NGDK står fritt til å benytte resultatene i sitt arbeide
Hundens eier forplikter seg til følgende
a. Å skriftlig informere NGDK dersom hunden får magedreining eller annen sykdom i mage/tarmsystemet
b. Å skriftlig informere NGDK når hunden dør og dødsårsak
c. Å svare på spørsmål eller helseundersøkelser i regi av NGDK

Følgende spørsmål må besvares:
Hundens alder: …………………………………………………
Er hundens eier medlem av NGDK? Ja / Nei
Er hunden oppdrettet i Norge? Ja / Nei
Er hunden brukt i avl? Ja / Nei
Har hunden hatt magedreining? Ja / Nei

Har en av hundens foreldre hatt magedreining? Ja / Nei / Vet ikke
Har noen av hundens søsken hatt magedreining? Ja / Nei / Vet ikke
Har noen av hundens avkom hatt magedreining? Ja / Nei / Vet ikke
Har hunden hatt andre sykdommer i mage-/tarmsystemet: Ja / Nei / Vet ikke
Hvis ja, hvilke?

Opplysninger om hunden:
Reg.nummer ………………………………………………………………..

Reg.navn hos NKK ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Farge ………………………………………………………………………………

Opplysninger om hundens eier/kontaktperson:
Navn …………………………………………………………………………………………………………

E-post ……………………………………………………………………………………………………….

Telefon ………………………………………………………………………………………………………

