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REGISTRERINGSBEVIS

 Reg.nr                   /

Namn:  /  -20 

Färg/teckning: Kön : ♂  ♀  Rex:  Du: 

Uppfödare: Adress/tel: 

Ägare: Adress: 

Far: Reg.nr:  /  

Färg/teckning:  /  -20 

Uppfödare/ägare: Rex:  Du: 

Mor: Reg.nr:  /

Färg/teckning:  /  -20 

Uppfödare/ägare: Rex:  Du: 

Farfar: Farfars far: Du:  Rex: 

Färg/teckning: Färg/teckning: Reg.nr:

Rex:  Farfars mor: Du:  Rex: 

Reg.nr: Du:  Färg/teckning: Reg.nr:

Farmor: Farmors far: Du:  Rex: 

Färg/teckning: Färg/teckning: Reg.nr:

Rex:  Farmors mor: Du:  Rex: 

Reg.nr: Du:  Färg/teckning: Reg.nr:

Morfar: Morfars far: Du:  Rex: 

Färg/teckning: Färg/teckning: Reg.nr:

Rex:  Morfars mor: Du:  Rex: 

Reg.nr: Du:  Färg/teckning: Reg.nr:

Mormor: Mormors far: Du:  Rex: 

Färg/teckning: Färg/teckning: Reg.nr:

Rex:  Mormors mor: Du:  Rex: 

Reg.nr: Du:  Färg/teckning: Reg.nr:
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Här med intygas att lämnade uppgifter är så vitt jag vet med verkligheten överensstämmande. 
I och med underskrift samtycker jag till att lämnade uppgifter stamboksförs i SRS databas.
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Namn Färg/teckning Kön Rex Du
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Registrerat uppfödarsnamn:

 Teckenförklaringar
Tickade varianter
agouti; ag
amber; am
blue agouti; bl ag
chocolate agouti; cc ag
cinnamon; ci
cinnamon pearl; cp
curry; cu
fawn; fa
pearl; p

Enfärgade varianter
beige; be
black; ba
blue; bl
champagne; ch
chocolate; cc
lilac; li
mink; mi
russian blue; ru bl
cream; cr
ivory; iv

Skuggade varianter
black eyed himalayen; b-e hi
black eyed siamese; b-e sm
himalayen; hi
siamese seal point; sm sp
siamese blue point; sm blp
siamese chocolate point; sm ccp

Self
self beige; s-be
self black; s-ba
self black eyed white; s-bew
self blue; s-bl
self champagne; s-ch
self chocolate; s-cc
self lilac; s-li
self mink; s-mi
self russian blue; s-ru bl
self pink eyed white; s-pew
self cream; s-cr
self ivory; s-iv
self lilac; s-li

Silver
silver black; s/ba
silver blue; s/bl
silver chocolate; s/cc
silvermink; s/mi
silver russian blue; s/ru bl 

Blekta
black marten; ba mrt
black eyed black marten; b-e ba mrt
roan; ro

Teckningar
american berkshire; ambk
bareback; bb
capped; ca
european berkshire; eubk
hooded; hd
husky; hu
irish; ir
pointed; po
striped; str
varigated; var

Övrigt
dumbo; du
dumbobärare; db
mismarked; mm
odd-eyed; od
untypical; ut
rex; x

rex och dumbo 
markeras X i ruta ()

hona; ♀
hane; ♂

Datum Ort Namnteckning


