
  

  

Anmälningsblankett 
Utställning & Jaktprov

Anmälan gäller:         Utställning              Jaktprov

Ort................................................................................... den................ / ................ År................

Inkom...............................    

Utställning     Jaktprov
Valpklass  4-6 mån (inoff.) Öppen klass  15 mån - Avelsklass Rörligt
Valpklass  6-9 mån (inoff.)  Veteranklass  8 år - Uppfödarklass  Utlyst
Juniorklass  9-18 mån  Championklass  15 mån -  
Unghundsklass 15-24 mån Jakthundsklass  15 mån -            Anmälan gäller endast en klass

Ras ..................................................          Tik         Hane                     Senaste vaccineringsdatum den ........... / ........... År...............

  Hund titel/namn .......................................................................................  Reg. nr ...........................................   född .......... /.......... År .......... 

Fader titel/namn  ........................................................................................  Reg. nr ...........................................

Moder titel/namn  ......................................................................................  Reg. nr ...........................................

Uppfödare  .....................................................................  Adress .............................................................................................................................

Ägare  .....................................................................................................  Tel ..................................................

Adress .............................................................................................................................................................

Är hunden jaktprovsmeriterad?               Ja          Nej

Högsta pris ...............    Klubb ...........................................................................................................  År .....................

Högsta pris ...............    Klubb ...........................................................................................................  År .....................

Högsta pris ...............    Klubb ...........................................................................................................  År .....................

Är hunden utställningsmeriterad?           Ja          Nej

Högsta pris ...............    Klubb ...........................................................................................................  År .....................

Har hunden Certifikat eller CK på utställning erhållit i Jaktklass?           Ja          Nej

Datum .....................................  Plats ................................................................................................ Domare .........................................................

Datum .....................................  Plats  ............................................................................................... Domare .........................................................

Datum .....................................  Plats  ............................................................................................... Domare .........................................................

Är ägaren medlem i SSF eller medarrangerande klubb?           Ja          Nej

Vilken? .......................................................................................................                     Önskar bli medlem i SSF?        Ja

Anmälningsavgiften kr ............................ insättes på arrangörens postgiro samtidigt med anmälan.

  Är föraren jaktprovsdomare?           Ja          Nej                       Anmälarens underskrift ........................................................................................

storumans tryckeri ab

Jag önskar boende
 Jag kan bo med andra

 Jag önskar eget boende

Ankomst datum  .......... / ..........  ..........

Avresa datum     .......... / ..........  ..........

Kom ihåg att du som hundägare är ansvarig för att ifyllda uppgifter är korrekta

Är detta ett jaktprov där arrangören 
erbjuder boende? 

Kolla annonsen i Ståndskall innan du 
kryssar i rutan till höger.

Kom ihåg att du som hundägare är ansvarig för att ifyllda uppgifter är korrekta. I och med att du skickar in denna anmälan så godkänner
du också att vi behandlar dina personuppgifter.

Kom ihåg att du som hundägare är ansvarig för att ifyllda uppgifter är korrekta. 
I och med att du skickar in denna anmälan så godkänner du också att vi behandlar dina personuppgifter.
Du kan ta del av SSFs integritetspolicy på vår hemsida: http://ssf-riks.se/om-ssf/
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