
INTYG
Ommätning av slutligt inmätt hund

Om hundägaren inte accepterar slutmätningsresultatet kan denne begära ommätning. 
Det ska ske vid NÄSTA utställningstillfälle efter den slutliga inmätningen. Hundägaren måste i förväg, 
i samband med anmälan till utställningen, skicka in en förfrågan till utställningsarrangören. 
En ommätning måste göras av två (2) för rasen auktoriserade domare. Ommätning kan ske endast 
en (1) gång och det resultatet kan inte överklagas.

HUND
Hundens namn Registreringsnummer

Identifiering genom kontroll av chipavläsning nr:.

Hunden har vid detta tillfälle av två auktoriserade domare inmätts som:

Pudel:   £ toy £ dvärg £ mellan  

Tax:  £ kanin  £ dvärg

Xoloitzcuintle:      £ liten £ mellan £ stor

Perro sin pelo del perú:  £ pequeño  £ medio £ grande

Tysk spets: £ pomeranian/  £ kleinspitz £ mittelspitz £ grosspitz 
 zwergspitz

Eventuell domarnotering:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UNDERSKRIFT
Utställningsarrangör/klubb: Ort Datum

Underskrift av auktoriserad domare Underskrift av auktoriserad domare

Namnförtydligande domare Namnförtydligande domare

Obs! Detta intyg ska omgående efter ommätningen skickas för registrering till 
SKK, Tävlingsavdelningen, Box 771, 191 27 Sollentuna, 

eller e-post tavling@skk.se
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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 och 
SKKs samarbetspartners. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsservice, tel 08-795 33 44, medlem@skk.se.
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