
SCHWEISSUDVALGETS ANMELDELSESBLANKET

Til Beagle Klubbens prøve i kaninslæb:

Dato: Sted:

Jeg har tidligere i år deltaget på:

400m Kaninslæb: (dato)

1000m Kaninslæb: (dato)

Undertegnede anmelder hermed nedenstående hund til:

400m Kaninslæb

1000m Kaninslæb

Krav: Hunden skal være mindst 9 måneder og have opnået 1. præmie på 400m/3t Schweiss-spor eller en 
1. præmie på 400m Kaninslæb. 

Hunden har opnået 1. præmie på 400m/3t Schweiss: (dato)

Sted:

Sted:

Sted:

Anmeldelsesgebyrer: 
For 400m:  kr. 375,- 
For 1000m:  kr. 500,- 
For 1200m:  kr. 600,-

Anmeldelsesgebyr vedlagt: Kontant Check Bank

Anmeldelsesfrist:  Se indkaldelsen

ANMELDELSESBLANKETTEN SKAL UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER, 
PÅ SKRIVEMASKINE ELLER PC - ULÆSELIGE ANMELDELSER KAN 
 AFVISES AF PRØVELEDEREN!

BEAGLE 
KLUBBEN

SPECIALKLUB UNDER  
DANSK KENNEL KLUB

Sted:Hunden har opnået 1. præmie på 400m Kanislæb:  (dato)

1200m Kaninslæb

Hunden har opnået 1. præmie på 1000m Kanislæb:  (dato) Sted:



Hunden:

Stambogsnavn:

Kaldenavn: Stb. nr.: ID nr.:

Race: Født: Køn:

Far: Stb. nr.:

Mor: Stb. nr.:

Opdrætter:

Ejer:

Fører:

Adresse:

Fører medlem af:

Undertegnede erklærer, 
  
at den anmeldte hund ikke er halekuperet i strid med gældende regler, 
at den anmeldte hund kun vil blive fremført, hvis den på prøvedagen efter mit skøn er absolut sund og 
 ikke i den seneste måned har haft en smitsom sygdom (f.eks. hundesyge) eller i de næmeste 
 forgående uger ikke har været i berøring med andre hunde, der led af smitsom sygdom, 
at hunden ikke er doped, 
at jeg er bekendt med DKK's Schweissprøveregler, 
at såfremt tæven er i løbetid kontaktes prøvelederen straks ved ankomst til prøven for nærmere 
 anvisning, 
at jeg er bekendt med at følgende kategorier af hunde ikke kan afprøves: 
 - Drægtige tæver 35 dage efter 1. parring og tæver med hvalpe under 8 uger. 
 - Hanhunde, der fra naturens side mangler den ene eller begge testikler (kryptorchister). 
 - Hanhunde med abnormt udviklede og fejlagtigt placerede testikler.  
  
 Hanhunde, som er kastreret må dog gerne deltage, såfremt der på prøvedagen fremlægges en 
 dyrlægeattest på, at hunden efter 6 måneders alderen, men før operationen, har haft normalt 
 udviklede testikler på normal plads. Steriliserede tæver må gerne deltage.

Anmelder:

Navn:

Telefon:

E-mail:

Dato:

Underskrift:

Anmeldelsesgebyr til samtlige prøver indsende sammen med denne blanket til prøvelederen. 
(Se navn og adresse i indkaldelsen)

SPECIALKLUB UNDER  
DANSK KENNEL KLUB

BEAGLE 
KLUBBEN


SCHWEISSUDVALGETS ANMELDELSESBLANKET
Til Beagle Klubbens prøve i kaninslæb:
Jeg har tidligere i år deltaget på:
Undertegnede anmelder hermed nedenstående hund til:
Krav: Hunden skal være mindst 9 måneder og have opnået 1. præmie på 400m/3t Schweiss-spor eller en 
1. præmie på 400m Kaninslæb. 
Anmeldelsesgebyrer:
For 400m:                  kr. 375,-
For 1000m:                  kr. 500,-
For 1200m:                  kr. 600,-
Anmeldelsesgebyr vedlagt:
Anmeldelsesfrist:  Se indkaldelsen
ANMELDELSESBLANKETTEN SKAL UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER, 
PÅ SKRIVEMASKINE ELLER PC - ULÆSELIGE ANMELDELSER KAN
 AFVISES AF PRØVELEDEREN!
BEAGLE
KLUBBEN
SPECIALKLUB UNDER  DANSK KENNEL KLUB
Hunden:
Undertegnede erklærer,
 
at         den anmeldte hund ikke er halekuperet i strid med gældende regler,
at         den anmeldte hund kun vil blive fremført, hvis den på prøvedagen efter mit skøn er absolut sund og
         ikke i den seneste måned har haft en smitsom sygdom (f.eks. hundesyge) eller i de næmeste
         forgående uger ikke har været i berøring med andre hunde, der led af smitsom sygdom,
at         hunden ikke er doped,
at         jeg er bekendt med DKK's Schweissprøveregler,
at         såfremt tæven er i løbetid kontaktes prøvelederen straks ved ankomst til prøven for nærmere
         anvisning,
at         jeg er bekendt med at følgende kategorier af hunde ikke kan afprøves:
         - Drægtige tæver 35 dage efter 1. parring og tæver med hvalpe under 8 uger.
         - Hanhunde, der fra naturens side mangler den ene eller begge testikler (kryptorchister).
         - Hanhunde med abnormt udviklede og fejlagtigt placerede testikler. 
 
         Hanhunde, som er kastreret må dog gerne deltage, såfremt der på prøvedagen fremlægges en
         dyrlægeattest på, at hunden efter 6 måneders alderen, men før operationen, har haft normalt
         udviklede testikler på normal plads. Steriliserede tæver må gerne deltage.
Anmelder:
Anmeldelsesgebyr til samtlige prøver indsende sammen med denne blanket til prøvelederen.
(Se navn og adresse i indkaldelsen)
SPECIALKLUB UNDER  DANSK KENNEL KLUB
BEAGLE
KLUBBEN
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