ANMÄLNINGSBLANKETT/ENTRYFORM

UTSTÄLLNING SHOW
Utställning For Dog Show in

Datum Date

Ras Breed

Klass Class

HUND DOG
Hundens namn och titel Name of the dog with title

Födelsedatum Date of birth

Registreringsnr Registration no

Kön Sex

Färg Colour

£Hane Male £Tik Female

Faderns namn och titel Name and title of sire

Registreringsnr Registration no

Moderns namn och titel Name and title of dam

Registreringsnr Registration no

UPPFÖDARE OCG ÄGARE BREEDER AND OWNER
Uppfödares namn Breeders name

Uppfödares adress Breeders address

Ägares namn Owners name

Ägares adress Owners address

Telefon (inklusive landskod) Phone (country code included)

E-post E-mail

VIKTIGT!
Har hunden pris på jakt eller bruksprov, bifoga kopia på WCC.
Kopia på stamtavla skall bifogas tillsammans med kopia på betalningskvitto samt eventuell kopia på WCC.
IMPORTANT!
Fieldtrial/Workingtrials passed, enclose copy of WCC.
Photocopy of pedigree must be enclosed together with copy of payment and if applicable WCC.

UNDERSKRIFT SIGNATURE
Underskrift Signature

SKK T3 1.000 ex sep 2018

Datum Date

Box 771, 191 27 Sollentuna I BESÖK Rotebergsvägen 3, Sollentuna I TEL 08-795 30 00 I kansli@skk.se I www.skk.se

SKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftBEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: ningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub. Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SKK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsavdelning, tel 08-795 30 50, medlem@skk.se.

För utländska utställare/ For foreign exhibitors

Entry classes at shows in Sweden
Valpklass (Puppy Class):

6-9 months – unofficial class

Juniorklass (Junior Class):

9-18 months

Unghundsklass (Intermediate Class):

15-24 months

Bruks- resp. jaktklass (Working Class):

15 months or older, (requires a WCC)

Öppen klass (Open Class):

15 months or older

Championklass (Champion Class):

National and/or International Champions

Veteranklass (Veteran Class):

8 years of age or more

OBS! Hund får endast anmälas till en klass.
NB Dog can be entered in one class only.

Ålder beräknas så att hunden ska ha uppnått för klassen bestämd ålder den dag den ställs ut.
Hundägaren ska vara medlem i Svenska Kennelklubben (SKK) eller i erkänd utländsk kennelklubb. För
deltagande i special/rasklubbsutställningar är medlemskap i arrangerande klubb obligatoriskt om inte
annat anges.
Dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 30 dagar före valpning och får inte heller delta
förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen.
Observera att om hund deltar under oriktiga uppgifter kan resultaten strykas.
För regler (t ex certifikatsbestämmelser) hänvisas till SKKs utställnings- och championatsregler som finns
på www.skk.se.
Age is calculated so that the dog must have reached the set age of the class on the day it is shown.
The dog owner should be a member of Svenska Kennelklubben (SKK) or any other foreign club, recognized by
SKK. For participating in breed championship shows membership is obligatory if nothing else is mentioned.
Bitches in whelp may not take part in trials, shows or competitions in the 30 days before whelping and nor may
they take part before 75 days after whelping, regardless of the outcome of the whelping.
Please note! For dogs participating with incorrect information concerning the catalogue, classes etc. the result
may be cancelled.
For show regulations (for example regarding trials in order to qualify for the certificate) go to www.skk.se.

Regulations for bringing dogs in to Sweden
•
•

For current information about import regulations for bringing dogs in to Sweden please contact the
Swedish Board of Agriculture, i.e. Statens Jordbruksverk.
Application for information and import license:
Statens Jordbruksverk, Smittskyddsenheten, SE-551 82 JÖNKÖPING, Sweden.
Phone +46 36 155000, fax +46 36 190546
Website: www.sjv.se

•

Dogs have to be microchiped in such a way as to make it easy for the customs officials to identify the dog.

