The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal terrier

TÄVLINGSANMÄLAN
OBSERVERA Ansvaret för kataloguppgifternas riktighet åvilar helt anmälaren. Katalogen trycks direkt efter er anmälningsblankett. Se därför till att ange fullständiga och riktiga uppgifter.
Anmälan till utställning jämte föreskriven avgift skall vara poststämplad senast den dag anmälningstiden utgår. För övriga typer av prov se arrangerande klubbs föreskrifter.
För sent inkommen anmälan eller anmälningsavgift godtages ej. Anmälan är bindande. Hund får endast anmälas i en (1) klass. Erforderlig ålder ska ha uppnåtts den dag hunden ställs ut.

SKKs tävlingsregler gäller. De finns på www.skk.se, och kan beställas hos SKKs Tävlingsavdelning på telefon 08-795 33 22 eller per e-post: tavling@skk.se

TÄVLING
Arrangerande klubb

Swedish Association of the Irish Glen of Imaal terr.

Tävlingsdatum

Tävlingsplats

Katalognummer

ANMÄLAN TILL

 Utställning

Valpklass  Valpklass  Juniorklass  Unghundsklass

Hund får endast
anmälas i en (1) klass.

4-6 mån

6-9 mån

9-18 mån

Födelsedatum

 Junior handling

15-24 mån

 Öppen klass

 Championklass  Veteranklass

15 mån -

15 mån -

8 år –

Ägares namn

Telefon

(Vid anmälan till Junior handling anges endast person- och adressuppgifter, ej hundens uppgifter)

Ägares gatuadress
Ägares postnummer och ort
Arrangörens anteckningar

Ägares e-postadress

HUND

Ras

Irish Glen of Imaal terrier
Registreringsnummer

Medlemsnummer/klubb

Medlemsnummer/klubb

Färg

Födelsedatum

Titlar

Namn (registrerat hos SKK)

HUNDENS FÖRÄLDRAR

Faderns registreringsnummer, titlar och namn (registrerat hos SKK)
Moderns registreringsnummer, titlar och namn (registrerat hos SKK)

UPPFÖDARE
Namn och adress

FRÅGOR

Är medlemsavgift betald
för innevarande år?
Är hunden svensk
utställningschampion?
Hur många certifikat har
hunden i Sverige?

 Ja
 Nej
 Ja
 Nej

Klubb
Datum

Ort

Antal svenska cert

Datum för senaste cert

UNDERSKRIFT OBS! Med undertecknandet bekräftar ni att ni tagit del av tävlingsreglerna.

Datum

Underskrift

Skriv under för hand
Blanketten skickas till: Karl Smedstad
Spjälkövägen 1b
372 97 RONNEBY
Mobil 0733 664 916
eller skannas och mailas till utstallning@saigit.se

Kön
 Hane  Tik

