Anmeldelse til prøve/udstilling i:
Langhåret
Korthåret
Ruhåret

Dato:

Standard
Dværg 30-35 cm
Miniature (Kanin) max.30 cm

Han
Tæve

OBS: Da kataloget EDB behandles efter denne anmeldelse, bedes blanketten udfyldt nøjagtigt med blokbogstaver eller på maskine.

Anmeldelse til udstilling: (sæt X)
Baby kl. 3 – 6 mdr.
Hvalpe kl. 6 – 9 mdr
Junior kl. 9 – 18 mdr.
Mellem kl. 15 – 24 mdr
Åben kl. fra 15 mdr.

Anmeldelse til prøve: (sæt X)
Husk, hunden skal for at starte på Vandapportering have bestået skudtest.

Brugshunde kl. fra 15 mdr.
Champion kl. fra 15 md
Veteran kl. fra 8 år
Uden for bedømmelse

Reg.nr.

Drevprøve
Vandapportering
Vildtsporprøve 600m/3 timer
Vildtsporprøve 600m/20 timer Dråbeudlagt
Vildtsporprøve 600m/20 timer Færtsko
Vildtsporprøve 1000m/40 timer Dråbeudlagt
Vildtsporprøve 1000m/40 timer Færtsko

Farve

Født d.

Hundens navn m. kennelnavn:
Far:
Mor:
Opdrætter:
Ejer (den underskriftberettigede):
Fulde adresse:
Tlf. nr.:

E-mail:

Hunden er:

Øretatoveret

Chipmærket

DGK medlemsnr:

DKK medlemsnr:

Er tæven løbsk på prøvedatoen?

Ja

Nej

Er hanhunden kastral/kryptorkid?

Er hunden præmieret på prøve?

Ja

Nej

Præmiering:

Ja

Nej

Prøvens art?
Fører af hunden, hvis anden end ejer:

DGK medlemsnr:

Står hunden for brugs/jagtchampionat?

Ja

Nej

Er hunden præmieret på udstilling?

Ja

Nej

Står hunden for udstillingschampionat?

Ja

Nej

Hund og ejer oplysninger må publiceres i
katalog og resultat oversigt

Ja

Nej

Præmiering:

Dato:

Undertegnede bekræfter med sin underskrift eller ved indsendelse pr. mail, at have gjort sig bekendt med DGK’s prøvereglement /
DKK´s udstillingsreglement og at have læst side 2.
Ejerens underskrift (den underskriftberettigede)
Nedenstående SKAL udfyldes !!

Hundens navn:
Ejer:

DKK reg. nr.:

(den underskriftberettigede)

Gade:

Udstilling/Prøve:

Postnr. & By:

Dato:

Indbetalt kr.:

På bankkonto

Kontonr. På konto ved tilbagebetaling:

E-mail:
Reg.

Kontonr.

Betaling skal være DGK i hænde senest ved tilmeldingsfristens udløb. Betales der på det arrangerende udvalgs bankkonto, skal der medsendes
dokumentation for indbetalingen. Se efter gebyrets størrelse i det sidste nummer af Gravhunden eller på hjemmesiden www.dgk.dk

Resultatbogen skal medbringes til prøve, husk at rekvirere den i god tid

VIGTIGT
Vaccinations- og sundhedskrav: Kun sygdomsfrie hunde, der er vaccineret mod
hundesyge og parvovirus, kan deltage på prøve eller udstilling. For hunde op til 24
måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at
vaccinationen højst må være 4 år gammel. Førstegangsvaccinationer skal være foretaget
senest 14 dage før brugsprøven. En positiv titermåling, der viser at hunden er beskyttet
mod hundesyge og parvovirus, sidestilles med en vaccination. Dokumentation for
vaccination/titermålin skal medbringes på brugsprøven. Udenlandske hunde skal være
rabiesvaccinerede.
Stambog, resultatbog, vaccinationsattest, dyrlægeattest for kastrerede hanhunde og
medlemskort skal medbringes.
Anmeldelsesbestemmelser: Med sin underskrift på denne blanket bekræfter anmelderen
at have gjort sig bekendt med DGKs prøvereglement og DKKs reglement for udstillinger
og skuer. Dette skal overholdes!
Anmelderen erklærer sig tillige indforstået med, at hunden deltager i prøve eller udstilling
for ejers (den underskriftberettigede) egen regning og risiko.
Prøve- og udstillingsreglementer kan rekvireres hos klubbens sekretariat eller findes på
www.dgk.dk
Alle hunde, der anmeldes til prøve og/eller udstilling, skal ved anmeldelsesfristens udløb,
være stambogført af DKK eller af anden klub / organisation anerkendt af FCI. Dog skal
danskejede hunde være stambogført i DKK.
Med sin underskrift bekræfter anmelderen, at hundens ejere ikke er medlem af en
kynologisk forening, der ikke er anerkendt af DKK.
Udenlandske udstillere skal medsende en kopi af stambogen samt evt. dokumentation
for championat. Hvis hunden meldes i brugshundeklasse medsendes FCI
brugsprøvecertifikat.
Hunde, der mangler den ene eller begge testikler (kryptorchister) kan afprøves på DGK's
brugsprøver, såfremt der inden prøvedagen på DKK's Hundeweb er registreret frivilligt
avlsforbud på hunden. Deltagelse kan kun ske, såfremt hunden ikke optager plads for
øvrige deltagere.
Kastrerede hanhunde kan kun deltage på brugsprøver, såfremt der foreligger
dyrlægeattest på, at hundens testikler er fjernet operativt i voksenalderen.
Medicinsk kastrerede hanhunde må ikke deltage, så længe de er under påvirkning af
behandlingen.
For at kunne deltage på DGKs brugsprøver skal du, ejer (den underskriftberettigede)
samt fører være medlem af DGK samt medbringe dit/ jeres
medlemskort/betalingskvittering som dokumentation som forevises på prøvedagen.

