
Utställning

i
Jaktprov

8 år

 Namn:

 Född:

 Fader:

 Moder:

 Uppf.: Postadr.:

 Ägare:

 Adress:

Högsta kvalitetspris på utställning:    

…………………………………………………………………………………………………...

Står hunden för svenskt championat?

Postadr.:

Antal svenska CK i jaktklass efter 2011-01-10: 

SVENSKA TAXKLUBBEN
Anmälan  

 Anmälarens underskriftE-Mail: ……………………………………………………………………………………………………

1:a pris 2:a pris

1:a pris ökl

Drevprov

"        "

Avg. kr

Grytanlagsprov

Spårpr anlkl

"        "Karaktärsprov

FYLL I BLANKETTEN FULLSTÄNDIGT i 1 EXEMPLAR

ANMÄLAREN ÄR ANSVARIG FÖR UPPGIFTERNA

Anm.nrKat.nr

Reg.nr:

 Långhår

Ny medlem

"        "Spårpr öppen kl

HÖGSTA PRIS PÅ JAKTPROV

 Undertecknad förklarar sig härmed ha tagit del av SKK:s bestämmelser för utställning och jaktprov och förbinder mig att ställa mig desamma till efterrättelse 

 även om Sv.TK:s stadganden, som i ett eller annat avseende därvid må äga tillämpning

 S k förstagångvaccination får icke ha gjorts senare än 14 dagar före tävlingsdagen. Omvaccinering, s k revaccinering, får utföras intill dagen före tävlingsdagen

 mer än 4 år sedan.

den

Medlemsnummer

 Tik

Tävlingslicensnummer

för oregistrerade hundar

 VACCINATIONER:

 OBS! Nya regler vid vaccination mot VALPSJUKA!

 Strävhår Korthår

S:a  kr

 Kanintax Dvärgtax Hund

Veteranklass, över

"        "

"        "

Unghundsklass, 15-24   "

S:a kr

lokalavdelnings postgiro

"        "

"        "

"        "

 Normaltax

"        "

på respektive

Godk.anlkl

"        "

"        "

Bruks/jaktklass, fr 15     "

Avg. kr

3:e pris ökl

Reg.nr:

Reg.nr:

Tel.:

VUNNA CERT & CK PÅ UTSTÄLLNING

Färg:

Ny medlem

Championklass

Öppen klass,     fr 15     " 

Valpklass      4-6, 6-9 mån

Juniorklass         9-18    "

 Viltspårprov:

 Drevprov:

 Grytanlprov:

 Hund under 1 års ålder - minst en gång vid en ålder av 10 veckor eller äldre. Hund över 1 års ålder - minst en gång vid en ålder av 1 år eller äldre, dock ej för

 Anmälarens underskrift

Godkänd

3:e pris

Godkänd

2:a pris ökl

i Taxklubben

Hunden är vaccinerad

Alla avgifter insättes

Avelsklass

Antal svenska certifikat: 

"        "

Uppfödarklass

Karaktärsprov gryt:

"        "

"        "

den

Fullcertad: 


