
Cairn Skuerne 2011
Lørdag den 21. maj 2011 i Århus

Søndag den 22. maj 2011 i Roskilde
Dommer: Brenda Shannon, Kennel Brendarcy, GB (aut.dommer)

Anm.nr. Kat.nr.
Kontrol af nedenstående oplysninger foretages IKKE.

Oplysningerne indføres i kataloget på anmelderens ansvar.

  Race:                              CAIRN TERRIER   Han:   Tæve:

  Hundens stambogsnavn:   DKK-
  reg.nr.:

  Farve:   Født:

  Opdrætter.

  Hundens far:   DKK-
  reg.nr.:

  Hundens mor:   DKK-
  reg.nr.:

  Ejer:   Tlf.nr:

  Gade og by

  Tilmeldes – marker med X:
   VIGTIGT

Skuet den 21.05.2011 i Århus: Skuet den 22.05.2011 i Roskilde:

       E-mail adresse
      (til modtagelse af P.M. - Praktiske meddelelser)

Vaccinationer: For at deltage på udstilling skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvo. Vaccination skal være foretaget
senest 14 dage før udstillingsdagen. For hunde op til 24 mdr. højst 1 år gammel – øvrige hunde højst 4 år gammel.

Anmeldelsen returneres, vedlagt gebyr til John Jensen,
Vestergaardsvej 46, 9293 Kongerslev.

Det er også muligt at tilmelde on-line på www.cairn-terrier.dk.
Anmeldefrist den 20. april 2011

________________________________________________
Udstillerens underskrift

Det er vigtigt at DKK reg. nr. er oplyst på alle hundene.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nedenstående bedes udfyldt af anmelderen                                                  

Tilmeldt til:  Cairn Skue 2011
EJERS/ANMELDERS - NAVN OG ADRESSE

Gebyr skal være os i hænde senest ved anmeldelsesfristens udløb.

   Tilmeldes i klasse  :              Marker
med

      X

   Babyklasse
   Hvalpeklasse
   Juniorklasse
   Mellemklasse
   Åben klasse
   Vinder klasse
   Champion klasse
   Veteranklasse

  Tilmeldes i klasse:   Gebyr    X
  Babyklasse 100,00
  Hvalpeklasse 100,00
  Juniorklasse  200,00
  Mellemklasse 200,00
  Åben Klasse 200,00
  Vinderklasse 200,00
  Championklasse 200,00
  Veteranklasse 100,00

__________________________________________

__________________________________________

  Check/
kontant

  Indsat på konto
- se bagsiden



Cairn Skuerne 2011
        Hvilken klasse skal din hund tilmeldes i ??
Det er hundens alder på dagen der er afgørende for hvilken klasse.
Babyklasse 3 til 6 måneder
Hvalpeklasse 6 til 9 måneder
Juniorklasse 9 til 18 måneder
Mellemklassen 15 til 24 måneder
Åben klasse 15 måneder og op.
Vinderklasse Hunden skal have fået min. 1 certifikat og må ikke

været blevet champion endnu.
Championklasse Dansk eller udenlandsk champion.
Veteranklasse Fyldt 8 år og ældre
*Opdrætsklasse 3 hunde fra samme opdrætter.
*Avlsklasse 3 hunde efter samme han/tæve.
*Generationsklasse 3 hunde i lige linie.
* = gratis klasser og vil fremgå af kataloget og kan tilmeldes på dagen.
 Der kan på dagen også tilmeldes i barn/hund, juniorhandling, ”vis triks” og par til kr. 30

Anmeldelsesgebyr indsættes på Cairngruppen konto i Spar Nord Bank
reg.nr. 9346 kontonr. 4575299348 og

HUSK at skrive hundens reg.nr. og stambogsnavn på indbetalingen.

Anmeldelsesblanket sendes pr. mail eller post til
John Jensen, Vestergaardsvej 46, DK-9293 Kongerslev

Tlf. 98380156 – 40281156
e-mail: friggs@mail.dk eller on-line på www.cairn-terrier.dk

Anmeldelsesfrist tirsdag d. 20. april

ANNONCEPRISER I KATALOGET
1/1 side =  200 kr.
1/2 side = 125 kr.

Ærespræmier modtages gerne og giveren vil blive nævnt i kataloget.
Er du interesseret, så send en mail til ovenstående adresse, tak.


