SVENSKA DREVERKLUBBEN

Anmälan nr

Nr i katalog/prislista

Anmälan till utställning/drevprov/viltspårprov
Tävlingsdatum

Ras

Hundens titel, kennelnamn och namn

Hane

Reg nr

Tik

Fader med titel och kennelnamn

Reg nr

Denna blankett kan laddas hem från Svenska Dreverklubbens hemsida, www.svenskadreverklubben.n.se

e.
Moder med titel och kennelnamn

Reg nr

u.

Född

Färg

ID-Märkt nr

Ägare

Vaccinerad senaste datum*)

Adress

Postnr

Postadress

Telefon

Anmälningsdatum och underskrift

Uppfödare

Postadress

Utställning ** )
Valpklass
Juniorklass
Unghundsklass
Bruks-/Jaktklass
Öppen klass
Championklass
Veteranklass
Avelsklass

Avg. kr

Drevprov
Önskar starta den
Avg.
Önskar starta på hemmamark 1)
Önskat djurslag
Hare
Räv
Rådjur
Hjort

4 - 6 mån/6 - 9 mån
9 - 18 mån
15 - 24 mån
15 mån och äldre
15 mån och äldre
för Uch upp till 7 år

RR-prov

fr o m 8 år

Önskar starta den
Ingen avgift

Uppfödarklass

Ingen avgift

Anlagsklass
Öppen klass

Hund får endast anmälas i en klass (undantag avels- och uppfödarklass)

Tidigare utställd:
Nej
Erhållna pris på utställning. Redovisa alltid alla Cert.
År Plats

Junkl Ukl B-/Jkl Ökl CK Cert Domare

Observera!
Redovisa alltid högsta prisvalör i "äldsta"
utställningsklass
Hunden är Svensk

UCh

JCh

VCh

Avg.

Viltspårprov
Avg.
Avg.

Har startat på drevprov / viltspårprov:
Nej
Erhållna pris på drevprov / viltspårprov
År

Plats

Pris och djurslag/viltspår

Observera! Högsta meriter på hare och/eller
räv skall alltid redovisas, och ev. 1 pris ökl
viltspårsprov.
Har följande pris i annat land:

*) Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder. 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.
Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-, beskrivnings och/eller utställningsdagen. **)
OBS! Ålder beräknas så att hunden skall ha uppnått bestämd ålder den dag den skall tävla. 1) Vid fasta provtillfällen avgör lokalklubb
om start på hemmamark skall vara tillåten.

Använd postens inbetalningskort
eller annat betalmedel

