
Kennel- og oppdretterliste:  

 
Styret besluttet i styremøte 01.04.2005 at det vil bli opprettet en oversikt over oppdrettere på 
klubbens hjemmeside.  
Dette er ment som et gratis tilbud til medlemmer som ønsker å markedsføre seg som oppdretter  
og som et tilbud til personer som ønsker å komme i kontakt med en oppdretter.  
Styret vil i tiden som kommer også kunne komme til å benytte listen som kontaktliste i forbindelse 
med oppdretterrelaterte saker.  

Det nye styret har allerede fått flere henvendelser fra potensielle valpekjøpere som ønsker å 
komme i kontakt med oppdrettere og spør om vi har noen å anbefale.  
Vi kan selvfølgelig ikke anbefale noen og listen vil kunne være fin å henvise til blant annet i slike 
forbindelser.  
 
Betingelsene for å kunne stå oppført på listen er:  

1. Man må være medlem av Norsk Sankt Bernhard klubb.  

2. Man må tidligere ha hatt valpekull med Sankt Bernhard eller være i ferd med å få sitt første kull. 
3. Man må ha intensjoner om å tilby Sankt Bernhard valper for salg.  
 
Dersom man ikke tilfredsstiller 2 eller 3 ovenfor, kan man likevel stå oppført under egen overskrift 
dersom: 
 

4. Man har en Sankt Bernhard hannhund som benyttes i avl.  
5. eller man har tidligere hatt Sankt Bernhard valpekull, men har for tiden ikke intensjoner om 
flere kull eller å tilby valper for salg.  
 
Listen vil bli sortert alfabetisk etter kennelnavn som første sorteringskriterie og etternavn som 
andre sorteringskriterie.  
Med dette menes at personer uten registrert kennelnavn vil kunne stå på listen, men det er da 

personens etternavn som bestemmer plasseringen.  
Oppføring på listen innebærer ingen godkjennelse av oppdrettere og innebærer ingen forpliktelse 

for verken oppdrettere eller klubben.  
Listen er kun ment som informasjon og oversikt.  
Vi ber om at alle som ønsker å stå på listen sender en e-post til post@nsbk.no eller et brev til 
klubbens postadresse med følgende informasjon:  

· Kennelnavn (dersom man har det).  
· Navn på kontaktperson(er).  
· Postadresse.  
· Telefonnummer. 
· E-post adresse.  
· Adresse til evt. hjemmeside.  
· Hvilket av kriteriene 2-5 ovenfor man tilfredsstiller. 

 
Vi håper flest mulig vil slutte opp om listen slik at vi kan få vist at vi er en klubb også for og med 
oppdrettere.  
 

Styret  

 


