
 Klubb

 Datum Ort

 Datum    Domare

 Datum    Domare

 Datum    Domare

Antal svenska cert Datum för senaste cert

Datum  Namnteckning

.......................................................................  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Uppfödare
Namn och adress

Frågor
Ja

Nej

Hur många certifikat har 
hunden i Sverige?

Har hunden certifikat på 
tidigare utställningar?

Är hunden svensk
utställningschampion?

Är medlemsavgiften betald
för innevarande år?

Hundens föräldrar
Faderns titel, namn och registreringsnummer    

Moderns titel, namn och registreringsnummer

Uppgifter om hunden
Ras  Hundens födelsedatum Kön

Hundens titlar/championat  Färg

Registreringsnummer Hundens namn

Hanhund
Tik

Namn  Telefon dagtid Mobilelefon 

Postadress Postnummer /Ort E-postadress   

Medlemsnummer/Klubb Medlemsnummer/Klubb

OBS! Medlemsnummer skall anges för samtliga ägare av hunden

Utställning

Anmälan till

15-24 mån
Valpklass

9-18 mån
Juniorklass

15 mån -
Öppen klass

8 år -
VeteranklassChampionklass

15 mån -

Tävling
Arrangerande klubb Tävlingsdatum Tävlingsplats Katalognummer 

Hund får endast anmälas i en (1) klass.

Länsklubb
Special-/rasklubb .................................................................. 

Ja

Nej
Ja

Nej
Länsklubb
Special-/rasklubb .................................................................. 

Länsklubb
Special-/rasklubb .................................................................. 

Arrangörens  anteckningar

Valpklass
4-6 mån 6-9 mån

Gillsans varianten

Gillsans varianten
TÄVLING 
(kopiera fr denna)

Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga   Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 30 00  E-post: kennelnamn@skk.se  Webbplats: www.skk.se

Gillsans varianten
KENNELNAMN

Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga   Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 30 00   Webbplats: www.skk.se

Gillsans varianten
UTAN INFO-ADRESS

Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga   Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 30 00  E-post: reg@skk.se  Webbplats: www.skk.se

Gillsans varianten
REGISTRERINGSAVD

Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga   Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon Avdelningen för Avel och hälsa: 08-795 33 66  Webbplats: www.skk.se

Gillsans varianten
AVD FÖR AVEL OCH HÄLSA

   

Unghundsklass

Observera: Anmälan är bindande! Anmälningsblanketten kan antingen skickas till mottagaren via e-post eller med post. Det är inte
 nödvändigt att underteckna anmälan om du väljer att skicka med e-post, den blir accepterad och är bindande i samma stund som
 mottagaren får den. Om du skickar med post skall den undertecknas. Vid betalning var vänlig att uppge vad och vem betalningen 
gäller genom att uppge utställningsplats, hundens registreringsnummer samt, om utrymme finns, hunden namn.
                                                  
                                                          SSTS Hoppas att du får en trevlig utställningsdag!

Var noga med att kontrollera  så att uppgifterna  du lämnar i anmälan är korrekta.  Katalogen  trycks utifrån de uppgifter  
du lämnar här och ansvaret för deras riktighet åligger dig som anmäler hunden. Om du har frågor angående anmälan eller

 hittar kontaktinformationen på  www.tibetanskspaniel.com  eller i Tibetansk Spaniel Nytt.
 utställningen du skall anmäla till så kontaktar du den person som står som mottagare av anmälan i utställnings PM:et. Du

Utställningsanmälan
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