
ANSÖKAN 
dispens exteriörbedömning

För svanskuperad hund eller hund som inte är född med naturligt hellång svans (gäller ej ras vilken Svenska Kennelklubbens 
centralstyrelse medgivit rätt att delta på utställning) att bli exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle samt få resultatet infört i stamboken.
Avser endast hund född 2008-01-01 eller senare och som är född i land där svanskupering är tillåten, eller hund som har  
svanskuperats av veterinärmedicinska skäl.

HUND
Ras

Bifoga exportstamtavla alternativt  
utländskt registreringsbevis, uppgift om 
land där hunden är född samt uppgift om 
land där hunden är svanskuperad, eventu-
ellt intyg från veterinär på svanskupering 
samt eventuell övrig för ärendet relevant  
information.

Namn (enligt registreringsbevis)

Födelsedatum Kön     

£ Hane    £ Tik

Reg.nummer inkl. nationalbeteckning ID-nummer / chipnummer

ÄGARE
För- och efternamn Medlemsnummer

Adress Telefonnummer

Postnummer Postort E-postadress

PLANERAD UTSTÄLLNING (där hunden ska exteriörbedömas)
Utställningsplats Utställningsdatum

Arrangerande klubb

INFORMATION

Ärendet handläggs i SKKs Utställningskommitté. Övrig information angående anmälan till utställning, anmälningsavgift och  
stambokföring av resultat, översänds i samband med att beslut i ärendet meddelas.
Efter meddelat beslut om beviljad dispens kan du kontakta arrangören av den angivna utställningen, för deltagande. Meddela samtidigt  
SKKs Tävlingsavdelning om definitiv utställning och datum. Detta ska göras senast fyra (4) veckor innan utställningstillfället.
Observera att din hund endast kommer att bli exteriörbedömd, vilket innebär att hunden får en skriftlig kritik och ett kvalitetspris.  
Hunden är inte berättigad att delta i någon konkurrensklass eller tilldelas certifikat/CACIB.

Ansökan mejlas till: tavling@skk.se
eller skickas till: Svenska Kennelklubben, Tävlingsavdelningen, Box 771, 191 27 Sollentuna
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Box 771, 191 27 Sollentuna   I   BESÖK Rotebergsvägen 3, Sollentuna   I   TEL 08-795 30 00   I   tavling@skk.se   I   www.skk.se

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
:
 SKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla 

personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub. Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SKK. Vill du 
inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsavdelning, tel 08-795 30 50, medlem@skk.se.
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