Sendes til:

Moni Mathiesen
Kirkebjerg Vænge 33
2635 Ishøj Landsby
+ 45 22 57 16 87

Klubben for Små Selskabshunde
Specialklub under Dansk Kennel Klub

Udstillingsanmeldelse 2019

(lukket mellem kl. 8 - 16)

Udfyldes nøjagtigt. Bemærk: kun én klasse og kun én udstillingsdag pr.
anmeldelsesblanket.
Danskejede hunde skal være registreret i Danmark.
Ved anmeldelse af udenlandsk registrerede hunde skal kopi af stamtavlen
samt dokumenteret ejerforhold medsendes. Kun dokumenterede titler vil
fremgå i kataloget.
Husk: Evt. ejerskifte og adresseændring skal være foretaget til DKK inden
anmeldelsen. Modsat fald fremsendes kvittering til den ejer/adresse som
DKK har registreret.
Anmeldes til udstilling i:

Dato:

Race:
Hundens stambogs-nr.:

(skrives meget tydeligt)

Hunden anmeldes i:
Babyklasse (fra 3-6 mdr., 296 kr.)

Åben klasse (fra 15 mdr. og opefter, 428 kr.)

Hvalpeklasse (fra 6-9 mdr., 296 kr.)

Veteranklasse (fra 8 år og opefter, 428 kr.)

Championklasse (fra 15 mdr. og opefter, 428 kr.)

Uden for bedømmelse (fra 3 mdr. 31 kr.)

Juniorklasse (fra 9-18 mdr., 428 kr.)

Opdrætsklasse (Gratis jf. DKK’s regler)

Mellemklasse (fra 15-24mdr. og opefter, 428 kr.)

Avlsklasse (Gratis jf. DKK’s regler)

Opdrætsklasse/avlsklasse: Vedlæg seddel med oplysninger.
Bemærk: Rabat ved anmeldelse af flere hunde med samme ejer til samme udstilling (gælder ikke baby og
hvapeklasse),
1. hund = 428 kr., 2. hund = 367 kr., 3. hund og derefter = 321 kr.
Vore udenlandske udstillere kan efter aftale mod et gebyr på 100,- kr. betale anmeldelserne på udstillingen.
(gælder kun hunde anmeldt inden for anmeldelsesfristen).
Priser for anmeldelse og efteranmeldelse findes på klubbens hjemmeside: http://www.canis-minor.dk/
Enkelte hunde vil i løbet af en udstillingsdag blive ID-kontrolleret.
Derudover vil der stikprøvevis efter behov blive taget farveprøver og lavet dopingkontrol.
VIGTIGT!
Udenlandske udstillere: Husk at vedlægge en kopi af stamtavlen samt kopi af gyldigt ejerforhold.

Hundens navn:
Han:

Tæve:

Hundens fødselsdato: DATO/MD./ÅR

/

/

/

Ejer:
Adresse:
Postnr.:

By:

.

Telefon dag:
Betalingen skal være klubben i hænde senest ved anmeldelsesfristens udløb.
Beløb kr.:___________

vedlagt check

Betalt via bank
(Bank konto
9741 0000291196)

Nedenstående Koder er til Klubben for Små Selskabshundes bankkonto og kan anvendes af udenlandske
udstillere:
SWIFT-BIC: FROSDK21
IBAN: DK4197410000291196
Udenlandske udstillere bedes dog være opmærksom på, at der fra bankens side pålægges et gebyr på 60 DKK pr.
indbetaling - som i derfor bedes indbetale samtidig med - da betalingen ellers ikke kan betragtes som
fuldstændig.

Underskrift:
Anmelderen, der er ejer af/har legitimeret dispositionsret over hunden, bekræfter med sin tilmelding på denne blanket at have gjort sig bekendt med DKKs
udstillingsreglement som er gældende, og at ville overholde dette, samt erklærer sig indforstået med, at hunden udstilles for anmelderens egen regning og risiko.
Anmelderen bekræfter med sin tilmelding ikke at være medlem af nogen kynologisk sammenslutning, DKK ikke anerkender.
Samtidig bekræfter jeg ved min underskrift, at jeg kun deltager med min hund på udstillingen, såfremt der, mig bekendt, ikke har været smitsomme sygdomme i min
hundebestand i perioden fra anmeldelsestidspunktet til udstillingsdagen.

