SSDV

Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar
Org.nr: 802461-1231

Anmälan

Officiell utställning Elmia-Swedish Game Fair 30 maj 2019. (en blankett per hund).

Öppen för alla raser som ingår i SSDV (se hemsidan www.ssdv.nu )
Ifylld anmälan ska skickas till SSD V:s utställningsansvarige Eva Torffvit, via epost eller ordinarie postgång,
adress nedan. Anmälningsavgiften ska vara inbetald 10 dagar innan utställningen med angivet utställarens
namn och hundens reg.nr (info till mottagare).
Sista anmälningsdag 15 maj 2019.
Plus Giro: 61 88 74-2 Bankgiro: 805-5923.
Eva Torffvit, Tostebergavägen 334-45, 290 34 Fjälkinge.
E-mail rantafej@live.se Tel. 0768-890891
Uppgifter om ägare:
Förnamn

Efternamn

Adress

Pnr

Tfn

Ort

Epost

Uppgifter om hunden
Namn (officiellt)

Regnr

Ras

Född

Far

Tik

Hane

Mor

Ägare
Uppfödare (namn / ort)

Anmälning klasser
Valpklass 1

Anmälningsavgift kr
150
150
300
300

4 – 6 mån

Valpklass 2

6 – 9 mån

Juniorklass

9 – 18 mån

Unghundsklass

15 -24 mån

Jaktklass

får tävla om certifikat

15 mån och äldre Obs! Hunden måste ha

300

15 månader och äldre

300
300
150
kostnadsfritt
kostnadsfritt

godkända meriter* för deltagande i jaktklass

Öppen klass
Championklass

för utställningschampions

Veteranklass

8 år och äldre

Avelsklass

1 tik/hane med 4 avkommor

Uppfödarklass
4 individer uppfödda av samma uppfödare
*För deltagande i jaktklass: Godkänt anlagstest i vildsvinshägn eller pris på jaktprov på vildsvin för drivande
vildsvinshundar.
Läs mer: https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Regler--riktlinjer/Utstallnings--och-championatregler/
Hund får endast anmälas i en klass förutom deltagande i avels- eller uppfödarklass.
Medlemsavgiften måste vara betald för innevarande år. Utställare som får förhinder får ej anmälningsavgiften
tillbaka.

Krav för deltagande:

Förstagångsvaccination mot valpsjuka måste ske senast 14 dagar före start. OBS, Alla hundar måste omvaccineras
vid c:a (1) års ålder, därefter vart fjärde år.
Hunden skall senast utställningsdagen uppnått den klass den skall tävla i och avgiften skall vara betald till arrangerande
klubb senast 10 dagar innan utställningen. Förstagångsvaccination mot valpsjuka måste ske senast 14 dagar före start.
OBS! Tik får inte delta i utställning eller prov senare än 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter förstaparning
och inte heller tidigare än 75 dagar efter valpning.
Hund som under senaste månaden haft parvovirus, valpsjuka eller kennelhosta, eller vistats tillsammans med sådan
hund, får inte delta på utställningen. Hund under 4 månader får ej medföras på utställningsområdet.
Det åligger anmälare att se till att hund anmäls i rätt klass och med rätt uppgifter.
Kontakta Eva Torffvit vid frågor: 0768 890891, mail rantafej@live.se.
Datum

Namnteckning

OBS! Skrivs anmälan ut, var god bokstavera vid ifyllnad.

Spara som

Skriv ut

Skicka in

