Blekinge KK inbjuder till exteriörbedömning för
samtliga raser lördagen den 7 augusti samt
söndagen den 8 augusti 2021 i Ronneby
Brunnspark.
Bristen på utställningar har inneburit en del praktiska konsekvenser för hundägare och uppfödare.
För att möta det behovet har SKKs Utställningskommitté beslutat att klubbar ska kunna erbjuda
enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris och en skriven kritik.
Hunden kan alltså erhålla: Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be judged,
och Ck kan delas ut.
Resultatet registreras i hunddata och berättigar bland annat till den lägre avgiften vid
valpregistrering, gäller som slutlig inmätning för hundar över 15 månader och som utställningsmerit
för championat i annan disciplin.
Hund ska vara lägst 9 månader och uppfylla kraven på registrering som framgår av
utställningsreglernas punkt 17 för få att delta på exteriörbedömningen.
Plats: Ronneby Brunnspark, Ronneby
Datum: 7 augusti 2021
Domare: Eva Nielsen
Datum: 8 augusti 2021
Domare: Eva Nielsen
Sista anmälningsdag: 31 juli 2021 för båda dagarna, vi kan bara exteriörbedöma 50 hundar per dag,
så först till kvarn.
Vi kommer följa FHM:s och SKK:s restriktioner som gäller angående Covid-19.
Ni kommer få ett tidsschema skickat via mail senast den 4 augusti och tanken är att ni kommer strax
före bedömningen och inte stannar kvar efter. På så vis räknar vi med att det endast kommer vara ett
fåtal personer samtidigt på plats under bedömningen.
Vi förbehåller oss rätten att stänga anmälan då vi uppnått maxantal.
Avgift: 600 kr
Betalning sker på plats via Swish.
Försäljare ProPet hundtillbehör på plats båda dagarna.
Anmälan är bindande, om du anmäler och inte kommer, skickas en faktura efteråt.
Medlemskap i SKK organisationen krävs.
Anmälan innehållande följande uppgifter sändes på mail till ovejoh1948@gmail.com
*Obligatoriska uppgifter!
*Hundens ras
*Hundens registreringsnummer
*Hundens namn enligt registreringsbeviset
*Hundens födelsedatum
*Vilken dag du önskar din hund skal bedömas, lördagen eller söndagen

*Klass där du önskar resultatet registrerat välj från klasser se nedan:
Junkl 9-18 mån
Ukl 15-24 mån
Ökl 15 månJkl/Bkl 15 månChampionklass
Vetkl 8 år*Ägarens namn, adress samt telefonnummer
*Din E-postadress
*Medlemsnummer i klubb
Blekinge Kennelklubb önskar er varmt välkomna med er anmälan!

