
Anmeldelsesblanket HD, Albue og Skulder                   Diagnosticering             

Dansk Jagthunde Registrering 
    Lejrevej 70 - 4320 Lejre 

Procedure: tlf.  54 77 23 67    e-mail: info@djr.dk

Bedømmelsesordningen er gældende for DJR-stambogsført hunde. 
Spørgsmål angående ordningen bedes rettet til DJR 

Følgende procedure er gældende: 
1. Hundeejeren får røntgenfotograferet sin hund hos sin dyrlæge. Hunden skal være mindst

12 mdr. gammel. Nedenstående skema udfyldes af fotograferende dyrlæge.
Billeder skal tilsendes i DICOM format, enten på CD, til DJR - Lejrevej 70 - 4320 Lejre , 
eller via link, til e-mail: info@djr.dk 
De skal uden problemer kunne "åbnes" på en normal PC.
Billederne skal være korrekt belyste og positionerede. Der skal være påført hundens chip nr. 
For albuers og hofters vedkommende gælder de samme regler som ved indsendelse til andre org.

2. Dvs: Albuer: Flekteret ca. 45 grader, med inblænding til distal Humerus og proximal Ulna/Radius.
Hofte: Billedet skal som minimum indholde hofte og knæled, men helst hele bækkenet.
              Bækkenet skal være symmetrisk, femur skal være parallelle med hinanden og sagitalplanet.
             Patella skal ligge i sulcus intercondylaris. 
             Femur føres så tæt på bordpladen som muligt uden at "give køb på" paralleliteten.
Skulder: Hunden placeres i sideleje med skulderen mod bordpladen, benet trækkes craniodistalt.
             Det modsatte ben trækkes caudalt. Der centreres på skulderleddet.

3. Billederne bedømmes efter den internationale skala (HD A, B, C, D, E.)   og    (Albuer 0, 1, 2, 3)
NB: Billeder der ikke umiddelbart kan åbnes, eller bedømmes til at være dårlig kvalitet, bedømmes ikke.

Der beregnes stadig et gebyr for forsøget.
4. Bedømmelsesresultatet sendes fra vores HD og AD panel bestående af:

Fagdyrlæge Troels Dalgaard og  Dyrlæge Jens Knudsen 
til DJR, der sørger for at resultatet registreres, og at ny sundhedsattes fremsendes til ejeren.

5. Såfremt ejeren ikke er enig i bedømmelsen, kan ejeren mod betaling af et gebyr på kr. 500,- til DJR,
få genvurderet billederne. Billederne bliver så bedømt af HD-panelets anden dommer.

6. Den afgørelse, som de 2 bedømmere kommer frem til, er inappellabel.
Priser inkl. Moms pr. 19.maj  2020  indb. Til konto 1551 - 3223138705 eller mobil pay nr. 58748
HD bedømmelse inkl. Bedømmelse af albuer v/ samlet kr. 500,00
bedømmelse. Ved OCD kr. 250,00      ekstra 
Hvis der bedømmes enkeltvis er det kr. 500,- pr. gang

Oplysninger på Hund
Stambogsnavn: Stambogsnr.
Race: ID-mærke:

Oplysninger Fotograferende Dyrlæge
Navn: Klinik:
Adresse: Post nr. og By

Oplysninger Ejer:
Navn:
Adresse: Post nr. og By
Ovenstående oplysninger er afgivet på tro og love.
Dato: Dyrlæge Dato: Ejer

                                                                                                                                                               
                                                                            


