ANSÖKAN

HUND
Hundens namn

Ras

Registreringsnummer

ID-nummer

Kön

£ Hane £ Tik

ÄGARE

Födelsedatum

Du måste vara registrerad som ägare till hunden du ansöker för.

Namn
Adress

Postnummer

Telefon

E-postadress

Postort

ÅBEROPADE PROVMERITER
Land

Ort

Datum

Domare

Typ av prov

Pris

Land

Ort

Datum

Domare

Typ av prov

Pris

Krav för deltagande i bruks/jakt-klass finns att läsa om i Svenska Kennelklubbens utställnings- och championatregler.

Working class certificate WCC
Working Class Certificate, WCC, är ett intyg som utfärdas av
Svenska Kennelklubben för hund med jakt- och bruksmeriter. För
hundraser med krav på dessa meriter behövs intyget för att kunna
delta i bruks-/jaktklass (working class) utomlands. Vår tävlingsavdelning utfärdar WCC för svenskägda hundar.
Många hundraser har krav på jakt- eller bruksmeriter för att kunna
delta i bruks-/jaktklass samt tävla om certifikat på utställning. Har
din hundras sådant krav och du vill åka utanför Sverige för att ställa
ut, behöver din hund ett så kallat WCC (Working Class Certificate)
som visar att dessa meriter finns.
Reglerna för WCC varierar mellan olika länder. Vilka krav som
gäller för svenska provmeriter framgår i Utställnings- och championatreglerna under respektive rasgrupp under rubriken Bruksklass
(bkl) alternativt Jaktklass (jkl). Det är samma krav för att delta i
bruks-/jaktklass som gäller för utfärdande av WCC.

Om utländska provmeriter åberopas är det den sökandes ansvar
att bifoga relevant underlag som bekräftar att hunden har en
provmerit som i det landet som provmeriten är erhållen är
WCC-grundande. Det kan vara ett mejl eller brev från den
nationella kennelklubben där meriten är erhållen, alternativt
en länk till en officiell webbsida utgiven av den nationella
kennelklubben där det på ett FCI-språk (engelska, tyska,
fransk, spanska) framgår att meriten är WCC-grundande.
Det är tävlingsavdelningen på Svenska Kennelklubben som
utfärdar WCC för svenskägda hundar.
Kontakta oss
SKKs tävlingsavdelning 				
E-post: tavling@skk.se
Telefon: 08-795 33 22
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SKK kan även utfärda WCC för svenskägda hundar på utländska
provmeriter. Förutsättningen för detta är att den utländska provmerit som åberopas är WCC grundande i det land där den är erhållen.

Ansöka om WCC
Ansökan om WCC ska ske på den här blanketten.
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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 lagstiftBEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: ningen. 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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