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Hej! 

Bra att du beslutat att DNA-testa din hund! 

  

Jag föreslår att du fyller i Optigen onlineformulär på deras hemsida enligt mina instruktioner i 

detta brev.  

Först skall du logga in på www.optigen.com. 

Välj ”order test” 

Välj Online Form: complete and submit the form ONLINE 

Klicka på “Sample (blood, semen, or cheek swabs) will be submitted with this request.” 

Frågan “Request long-term storage of sample” klickar du “no” 

Sedan kommer ägarinformation: 

Ditt namn. 

Adress. 

Ort. 

Postnummer (Zip/postal kode) 

Land (leta fram Sverige eller Norge i listan) 

Telefonnummer. (de ringer aldrig) 

  

På ”reports” klickar du på mail. 

  

Breed: Leta fram svensk lapphund i listan 

Call name: Vad du kallar hunden för. 

Registry: Var hunden är registrerad. Svensk eller Norsk kennelklubb, leta i listan. 

Registrerad namn 

Registerad nummer. 

http://www.slk.nu/www.optigen.com.
http://www.optigen.com/opt11_form.taf?lang=en


Födelsedatum. 

Kön. 

Chipnummer eller tatuering. 

Other eye registry. Svara ”no”. 

Pappans namn och registreringsnummer. 

Mammans namn och registreringsnummer. 

Diseasy history. 

Klicka på ”never examined” 

Klicka sedan på Continue. 

Skriv ut sidan. Viktigt! Dessa papper skickas till USA med blodet. 

  

Klicka på: “I have entered all my dogs - continue with the test request process”. 

Eller 

 “I am requesting tests for multiple dogs from the same litter, and need to add another dog.” 

Om du vill testa en till hund från samma kull. 

Eller 

“I am requesting tests for multiple dogs from different litters, and need to add another dog.” 

Om du vill testa en till hund från en annan kull. 

Klicka på continue. 

Klicka på “I'm ready to request test(s) for the dog(s) that I've entered.” 

Klicka på continue. 

Klicka på “confirm request” 

Betala enligt anvisningarna och skriv ut kvittot som ska med till veterinären. 

Klicka på Submit your order to Optigen. 

Färdigt! 

  



Sidorna du har skrivit ut skall du ta med till veterinären. Papperen skall skrivas under av både 

dig och veterinären och stoppas i ett vadderat kuvert tillsammans med blodet i lila rör. 

  

Packsedel, utskrivet i 2 ex. från: 

http://www.optigen.com/opt9_shipsubpg5intog.html 

1 ex. skall tejpas fast på kuvertet som adress o tulldeklaration. Det andra exemplaret skall 

stoppas i kuvertet med blodet och onlineformuläret.. 

  

Till veterinären skall du även, fylla i och skriva ut en SKK remiss om hunden är registrerad i 

Sverige. Den Norska motsvarigheten får du från den Norska Kennelklubben. 

Veterinären behåller remissen och skickar den till resp. lands kennelklubb för registrering 

efter att resultatet kommit. 

Ett kuvert med veterinärens adress skall också bifogas i försändelsen till Optigen. 

  

Lycka till! 

 

http://www.optigen.com/opt9_shipsubpg5intog.html
http://www.slk.nu/SKKremiss.pdf

