
DNA-test of GR_PRA II 
in Golden retrievers

DNA-test
för hund redan

testad för GR_PRA I

Information om hunden ifylles av ägaren.
Information about the dog to be completed by the owner.
Registreringsnr / Reg.no Ras / Breed

Registrerat namn / Registered name Född / Date of Birth

ID-nummer och/eller tatuering / Chip and/or tatto       Kön / Sex

 Hane / Male           Tik / Female

Hundägare ifylles av ägaren / to be completed by the owner
Förnamn / First name Efternamn / Surname

Gatuadress / Street                                                                Postnr / Postal code    Ort / City                     Land / Country

Telefon / Phone                                                                       E-post / E-mail

Jag försäkrar att uppgifterna som lämnats ovan är korrekta och är införstådd med att resultatet för GR_PRA I och II kommer att registreras av SKK och vara 
offentligt tillgängligt. 
I certify that the information above is correct. I agree that the results of GR.PRA I and II will be registered within the Swedish Kennel Club and will be made public. 

Datum / Date                                           Underskrift / Signature
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Information

För hundar som redan testats för GR_PRA I vid SLU (före det att DNA-testet för GR_PRA II blev tillgängligt under hösten 2012) 
finns blodprov sparat. Dessa hundar behöver således inte gå till veterinären igen för att kunna testas även för GR_PRA II. Istället 
kan denna blankett fyllas i av hundägaren och skickas till Husdjursgenetiska Laboratoriet. Det sparade blodprovet används då även 
för GR_PRA II.
Resultaten för GR_PRA I och II registreras och publiceras av SKK. 

Blanketten skickas till adressen nedan / The form is sent to the adress below:
Märk kuvertet / Mark the envelope: GR_PRA -  Golden Retriever.

Husdjursgenetiska Laboratoriet
SLU
Box 7023
SE-750 07 Uppsala

Svenska Kennelklubben
Telefon: 08-795 30 00

Husdjursgenetiska Laboratoriet SLU
Box 7023, 750 07 Uppsala 
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