Välkommen till Exteriörbedömning Söndag 29 Augusti 2021
Domare: Therese Johansson - Allert's kennel
Östad/Sjövik (Lerums kommun)
Obs! ALLA golden retriever från 9 månader är välkomna!
Det är alltså inget krav på att man måste vara uppfödare.
Det är många som saknar utställningarna, både den sociala biten att träffa likasinnade
samt tävlingsmomentet i sig. Det har dessutom inneburit en del praktiska konsekvenser för
till exempel uppfödare som ska registrera valpar då föräldradjuren kanske inte har den
exteriöra kvalitetsbedömning som krävs.
Exteriörbedömning berättigar bland annat till den lägre avgiften vid valpregistrering
På en exteriörbedömning får hunden en kvalitetsbedömning med ett kvalitetspris som
registreras hos SKK.
- Ck är ett kvalitetspris som kan delas ut på exteriörbedömning.
- Det sker ingen konkurrens bedömning.
Domaren kommer titta på hunden både i rörelse och uppställd, samt gå igenom den precis
som på vanlig utställning.
Hunden får en skriftlig kritik och tilldelas kvalitetspriset:
Excellent,
Very Good,
Good,
Sufficient,
Disqualified eller Cannot be judged.
Ck kan delas ut och klubbens CK-rosett kan köpas på plats
Ägaren måste vara medlem i SKK, SSRK eller GRK och hunden lägst 9 månader
gammal. Vaccinationsbestämmelser enligt SKK´s regler.

Anmälan sker via mejl till karin_f72@hotmail.com vid anmälan ange:
• Ägarens namn, mejladress och telefonnummer
• Hundens registreringsnummer
• Vilken klass hunden ska delta i
• Medlemsnummer SKK, SSRK eller GRK

Klasser:
•Juniorklass (9-18 mån)
•Unghundsklass (15-24 mån)
•Öppenklass (15 mån och uppåt)
• Jaktklass Lägst ett 3:e pris i NKL
Kostnad: 500 kr
-Betalas in på klubbens Pg: 755698-8 i samband med anmälan.
Ange hundens Reg nummer på betalningen och att det gäller exteriörbedömning.
Sista anmälnings och betaldag 18 Augusti
- Vi förbehåller oss rätten att stänga anmälan tidigare då vi uppnått maxantalet 60 hundar.
- Övriga upplysningar skickas ut via PM tillsammans med tidsschemat.
”Genom denna anmälan accepterar du att dina uppgifter sparas hos arrangören”

COVID-19:
Vi kommer följa FHM och SKKs restriktioner som gäller angående Covid19.
Fortfarande gäller:
*Tänk på att hålla avstånd och respektera din angivna tid.
* Har du symtom stannar du hemma.
* Tillhör du en riskgrupp så anmäler du på eget ansvar.
Information och upplysningar:
Eva Sjölinder-Hansson
0706-721944
eva.sjolinder@gmail.com
Utställningsansvarig/ringsekreterare
Karin Fredholm
0704920372
karin_f72@hotmail.com

Varmt välkommen in med din anmälan!

