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Invitation til Danmarksmesterskabe
erne i FCI DK
KK IPO SPH 2017
2
DKK IPO SPH
H DM 2017 afvikles
a
den 14.‐15.oktobber af Schæferhundeklub
bben kreds 446 Køge.
Alle medlem
mmer af speccialklubber og
o foreninge r, der opfyld
der adgangskravet og som
m fremfører en dansk
stambogsfø
ørt hunderace, og er danssk statsborgeer, kan tilme
eldes til delta
agelse i FCI S PH DM‐2017
7.
Adgangskraavet er en beestået FCI SPH
H prøve ellerr to beståede
e SPH 2 prøvver aflagt i peerioden 12.o
oktober
2016.‐ 17. sseptember 20
017.
FCI SPH ‐DM
M afvikles eftter prøvepro
ogrammet ogg i overensstemmelse me
ed; Regler foor afvikling aff FCI SPH‐
DM udarbejjdet af DKK‐B
BHU.
ndende tilmeelding via spe
ecialklub (skaal ske til und
dertegnet) Vivi Gilsager, vvivi@gilsager.dk, senest
Skriftlig, bin
den 17. sep
ptember 2017
7.
Tilmeldingeen skal indeholde følgend
de oplysningeer:
-

Hun
ndeførerens navn, adressse og telefonnnr. samt e‐m
mail adresse.
Hun
ndens stamb
bogsnavn og nummer + idd, race, køn og
o fødselsda
ato samt udddannelse.

Startgebyr p
på 350 kr. prr hund skal in
ndbetales sa mmen med tilmeldingen
n.
Tilmeldingeen er først gæ
ældende, nårr startgebyreet er modtagget.
Startgebyreet skal indbettales ved Ban
nkoverførsell til reg.nr. 34
420 konto.nrr. 10811406 mærket FCI SPH DM
startgebyr.
Dommere: Mikkel Krusee og Finn Berrthelsen
Overdommer: Ella Laurssen
Bemærk, Krryptorchide hunde
h
kan ikkke deltage i FCI SPH –DM
M.
Udtagelseskkriterier:
Hver specialklub / foren
ning kan anfø
øre hvilke 3 ddeltagere, de
e ønsker udtaget til DM, de øvrige de
eltagere
bliver udtagget af BHU på baggrund af
a bedste ressultater.
Deltageranttal max 24
Hvis der er plads kan maan deltage med
m to hundee, men der bliver
b
ikke tag
get hensyn, sså hvis det viser
v
sig at
de skal på sam
mtidig, må man
m vælge hvvilken hund man stiller med,
m og starttgebyr bliver ikke
begge hund
refunderet.
For at deltage ved FCI IP
PO SPH VM kræves
k
medllemskab af DKK.
D
Med venlig hilsen
Vivi Gilsager
BHR

