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Domares telefonnummer dagtid

          
Domares telefonnummer kvällstid

          
Domares telefax

          
Domares E-postadess

          

   Arrangör                
Arrangerande klubb

          
Adress

          
Telefon, dagtid

          
Telefon, kvällstid

          
Telefax

          
E-postadress

          

   Utställning

Härmed inbjudes ni att döma vid vår                                                                     utställning (Typ av utställning: Nat, Inoff)

Datum

          
Plats

          
 Inomhus

 Utomhus __________________________________________

Att döma rasen/raserna
          

Grupperna / BIS
          

   Resa & Inkvartering
Resan arrangeras av/resesätt

          
Hotellrum bokas av

          

Ersättning utgår enligt:

Inkvartering sker enligt:

 Svenska Kennelklubbens resereglemente

 SKK:s normer

 Särskild överenskommelse

 Enl. särskild överenskommelse

   Övriga önskemål
Övriga önskemål från arrangören
          

Övriga önskemål från domaren
          

Arrangören skall så snart som möjligt, efter anmälningstidens utgång, dock senast 12 dagar innan utställningen, skriftligen meddela domaren antal hundar inom varje ras. Domare skall i god tid
meddelas och godkänna eventuella elever och aspiranters deltagande.

Överflyttning av hundar får inte ske utan samråd med respektive domare.

Endast av mycket tungt vägande skäl (sjukdom, allför få anmälda hundar etc.) får domaruppdrag annulleras. Detta gäller såväl arrangör som domare. Arrangör och domare förbinder sig i övrigt
att följa de bestämmelser för utställningar och domaruppdrag som Svenska Kennelklubben meddelat. Efter SKKs domaretiska regler, allmänna anvisningar, ska domare undvika att döma samma
ras inom samma region (ca 30 mil) inom en 6-månadersperiod.

Arrangörens kontaktperson (namn, tel.)
          

Undertecknad domare tackar                  JA       NEJ             till ovanstående uppdrag.
Var vänlig översänd svar inom 15 dagar till arrangerande klubb (1 exemplar) i bifogat frankerat och adresserat kuvert (1 exemplar behålles av domaren).

Ort och datum Ort och datum

                    
Arrangör Domare
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