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Total antal hunde: Heraf hvalpe under 16 uger: C)
Hundene bruges til: Familiehunde F Jagt O

Udstilling E- Trek/labC

Brugshunde C

Andet O

LPlAG/Rally O Spor C

Hundene holdes i privatbolig Q- Kennelbygning O Begge dele O

Boligtype: Hus pA landet Qi Hus i byen C Mindre end 1OO m tit nabo O andet O

Antal personer der deltager i pasningen: 2
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Hundenes fysiske rammer - INDE

Har alle hundene fri adgang til rent drikkevand?

Har alle hundene en kurv eller et blodt leje at l igge pA?

Har alle hundene ting til beskaftigelse - gnaveting, aktivitetsting mv.?

Kan hanner og tever adskilles ved lobetider?

Er der indrettet fsderum til en dragtig teve?

Kan en syg hund isoleres fra de andre hunde?

Er der tilstrakkeligt lysindfald til at folge naturlig dognrytme?

Kan hundenes opholdsomrAde opvarmes til mindst 12 grader?

Er der lokale varmekilder eks. varmelamper?

Er gulvene opvarmede?

Er der tilstrekkelig udluftning/ventilation i rummet?

Har alle hundene selv mulighed for at gA ud i have/lobegArd?

Er der vindfang, sAledes at der ikke er trek i bygningen?

Opbevares foder uden for hundenes opholdsomrAde?

Er der varmt vand til rengoring af gulve, sktle mv.?

Er der mulighed for at bade hundene?

Er der god hygiejne hos hundene indenfor?

Fores der kennelprotokol?

Hundenes fysiske rammer - UDE

Har alle hundene fri adgang til rent drikkevand?

Er der hevede liggelejer ude til alle hunde?

Bemerkninger

Er hundegArde veldranede og torre?

Bemerkninger
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Er der mulighed for at hundene kan gA i le/ly tor vind, regn og sol? \\-,vr
Er der adgang til motionsarealer, hvor hundene kan motionere/socialisere?

Er der hegnet forsvarligt omkring hundene?

Er der adgang til ting til beskeftigelse eks. gnaveting, aktivitetsting mv.?

Er der god hygiejne i hundenes ude-omrAder?

Hundenes fysiske og mentale sundhed Bemerkninger

Virker det som om hundene fAr tilstrekkelig kontakt med mennesker?

Virker det som om hundene fAr tilstrakkelig kontakt med andre hunde?

Virker hundene friske og raske?

Virker hundene i oassende foderstand?

Virker hundene velpassede ift. pels, negle og tander?

Virker hundene ti l l idsfulde og frimodige ift. en venlig fremmed?

Virker hundene til at have god kontakt med opdratter?

Virker hvalpe og unghunde godt socialiseret og miljotranet?

Virker hvalpe og unghunde renlighedstranede og vant til at gA line?

Virker det som om hundene fAr mindst 15 min. individuel kontakt med
mennesker - ud over tid brugt pA daglige rengoring, fodring og soignering?

Opsummering:
Lader det til, at der er balance mellem antal hunde og de fysiske rammer/ressourcer, der er til rAdighed?
Lader det til, at der er balance mellem antal af hunde og personer/ressourcer der tager sig af hundene?
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Forhold der skal andres:

Underskrift og dato

Kennelkontakt
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