SVENSKABEAGLEKLUBBEN

Ansvaret för kataloguppgifternas riktighet åvilar helt
anmälaren. Katalogen trycks nämligen direkt efter er
anmälningsblankett. Skriv därför tydligt TEXTA eller
skriv på maskin med fullständiga och riktiga uppgifter

ANSLUTEN TILL SVENSKA KENNELKLUBBEN

Anmälningsblankett för Drev-, Viltspårprov, RR-prov samt Utställning
Arrangerande klubb

Datum

Plats/Ort

Ankomstdatum.

Katalog nr.

2018-07-25

Välj klubb
Hundens uppgifter
Hundens regnr

Titel

Namn inkl. Kennelnamn

Ras

Födelsedatum

Faderns regnr.

Titel

Namn inkl. Kennelnamn

Moderns regnr.

Titel

Namn inkl. Kennelnamn

Kön.

Tik

Färg

Hane

Uppfödare. Namn och Adress.

Ägarens uppgifter
Efternamn/förnamn

Efternamn/förnamn

Postadress.

Postadress.

Postnr.

Postort

Land

Postnr.

Postort

Land

Telefon bostad.

E-postadress

Telefon bostad.

E-postadress

Telefon arbete/mobil

Medlems nummer

Telefon arbete/mobil

Medlems nummer

Hundens högsta provmeriter

Hundens högsta utställningsmeriter

Datum

Pris/klass

Domare

Datum

Pris/klass

Domare

Datum

Pris/klass

Domare

Datum

Pris/klass

Domare

Datum

Pris/klass

Domare

Datum

Pris/klass

Domare

Drevprov/Viltspårprov/RR-prov
☐Drevprov
☐Drevprov
ÖKL
UKL (12-24 mån)

☐Viltspår
AKL

☐Viltspår
ÖKL

☐RR-prov

Önskad startdag

2018-07-25

Förare på drevprov/Viltspårprov/RR-prov
Efternamn/förnamn
Postadress.

Postnr.

Utställning
☐Valpklass <9 månader
☐Juniorklass 9-18 månader*
☐Unghunds klass 15-24 månader*

Telefon bostad.

Telefon arbete/mobil

Postort

Land

☐Jakt/Bruks klass (Jp-meriterad)*
☐Öppen klass >15 månader*
☐Championklass*

☐Veteran klass >8 år

*För utställning i officiell klass är medlemskap i arrangerande klubb obligatoriskt

Ägaren/ägarna är medlem/mar i SBIK eller motsv. kennelorganisation.
Hunden är vaccinerad enligt gällande bestämmelser senast 14 dagar före tävlingsdagen.
Jag har tagit del av och accepterar SBIK/SKK regler och stadgar för prov och utställning
Kopia av stamtavla för utlandsregistrerad/ägd hund bifogas denna anmälan (obligatoriskt)
Jag godkänner att hund- och ägarens namn publiceras i Beagle tidskrift samt på SBIK hemsida

☐Ja
☐Ja
☐Ja
☐Ja
☐Ja

Ägarens eller dennes ombuds underskrift
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SBIK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SBIK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SBIKs berättigade intresse som rättslig grund.
Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SBIK och SKKs
behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub.

