
Utställning

Jaktprov

 Namn:

 ID-nummer (Chip eller tång)

 Född:

 Fader:

 Moder:

 Uppf.: Postadr.:

 Ägare:

 Adress:

Högsta kvalitetspris på utställning:    

Anmälarens underskrift

OBS! Med undertecknandet bekräftar du att du tagit del av tävlingsreglerna och förbinder dig att följa dessa. SKKs tävlingsregler finns på 

webbplats www.skk.se samt kan beställas hos SKKs tävlingsavdelning på telefon 08-795 33 22 eller per e-post: tavling@skk.se

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

SvTK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att

SvTK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SvTKs berättigade intresse som rättslig grund. 

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. 

Utförlig information gällande SvTK och SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub

Står hunden för svenskt championat?

Postadr.:

1:a pris

1:a pris ökl

SVENSKA TAXKLUBBEN
Anmälan  

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………

Grytapporteringsprov

Drevprov

"        "

Avg. kr

Grytanlagsprov

FYLL I BLANKETTEN FULLSTÄNDIGT i 1 EXEMPLAR

Anmälaren är ansvarig för uppgifterna

Anm.nrKat.nr

Reg.nr:

    Tel.:

 Långhår  Tik

för oregistrerad hund

 Korthår

……………………………………………………………………………………………………………

"        "

"        "Grytkaraktärsprov

plats

3:e pris ökl

Godk.jaktprov

den

Medlemsnummer

HÖGSTA PRIS PÅ JAKTPROV

 Dvärgtax Hane

• Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.

VACCINATIONER: 

S k förstagångvaccination får inte ha gjorts senare än 14 dagar före tävlingsdagen. Omvaccinering får utföras till dagen före tävlingsdagen.

• Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.

 Strävhår

"        "

"        "

Unghundsklass, 15-24   "

"        "

"        "

Tävlingslicensnummer

lokalavdelnings postgiro

"        "

på respektive

"        "

"        "

Bruks/jaktklass,  fr 15    "

"        "

Avelsklass

Avg. kr

Reg.nr:

Reg.nr:

Uppfödarklass

Färg:

Valpklass     4-6, 6-9 mån

Juniorklass         9-18    " "        "

 Viltspårprov:

 Drevprov:

 Grytprov:

Antal svenska certifikat: 

VUNNA CERT & CK PÅ UTSTÄLLNING

Godk.anlagsklass

 Normaltax

Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska vara vaccinerade mot valpsjuka enligt följande:

Godk.anlagsprov

2:a pris ökl

Spårprov anlagsklassChampionklass

Öppenklass,       fr 15    " 

Veteranklass, över 8 år

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

i Taxklubben

Hunden är vaccinerad

Alla avgifter insättes

S:a  kr

 Kanintax

Spårprov öppenklass

Grytjaktprov

Godk.karaktärsprov

"        "

"        "

den

Godk.apportprov

3:e pris2:a pris

Ny medlem

S:a kr

Fullcertad: 


