ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR

Råtta, Dvärghamster, Guldhamster, Gerbil, Mus

ANMÄLNINGSBLANKETT TILL KELDJURSKLASS
Marsvin, Kanin, Exot*

Kopiera blanketten vid behov!
Namn: __________________________________________________________ Tele.nr:__________

Kopiera blanketten vid behov!

Adress: __________________________________________________ Ort:____________________

Namn:________________________________________________ Tele.nr:___________

Email (där vi kan nå dig!):_______________________________________________________
Medlemsnr __________________________
Jag ställer upp som funktionär:

ja

Email (där vi kan nå dig!):_______________________________________________

nej

Medlemsnr ______________________

Djurets namn:______________________________________________________
Kön:

Hane

Adress: _________________________________________ Ort: ____________________

Jag ställer upp som funktionär:

ja

nej

Hona

Djurets namn:____________________________________________________________

Ange vilken av följande grupper ditt djur tillhör:
A - Djur av egen uppfödning
B - inköpt djur

C - Importerat djur

Födelsedatum (eller ungefärlig ålder):__________________________________________________

Ange vilken av följande grupper djuret tillhör:
A - Djur av egen uppfödning
B - inköpt djur

Ange vilken sorts djur din anmälan gäller:

Djurets kön:

DVÄRGHAMSTER:

Campbells

Vintervit

Kinesisk

Roborovski

Hane

C - Importerat djur

Hona

Födelsedatum (eller ungefärlig ålder): ________________________________________

Färg/teckn.:_______________________________________________________________________

Marsvin

GULDHAMSTER:
Hårlag: ___________________________________________________________________________
Färg/teckn.: ______________________________________________________________________

Ras: _____________________________________________________________________
Färg/teckn.: ______________________________________________________________

GERBIL:
Hårlag: ___________________________________________________________________________
Färg/teckn.: ______________________________________________________________________
RÅTTA:

toppörad

dumbo

slät

rex

fuzz

Färg/teckn:________________________________________________________________________
MUS:

svensktypad,

engelsktypad,

Korsad

Kanin
Ras: _____________________________________________________________________
Färg/teckn.: ______________________________________________________________
Exot
Art:

Färg/teckn.:

Hårlag: _______________________________ Färg/teckn: ________________________________
Kryssa för alla de klasser ditt djur ska deltaga i: (En avgift för varje klass!)
Standardklass (finns för råtta, hamster, gerbil och mus)
Veteranklass (finns för råtta, hamster, gerbil och mus)
Agilityklassen (finns för råtta, hamster, gerbil och mus)
Minimiålder för veteraner: Råtta, dvärghamster, guldhamster som är 1 år och 10 månader
eller äldre, gerbil som är 2 år eller äldre

* Följande exoter kan ställas ut i keldjursklass på SSV-utställning: Degu, duprasi
,taggmöss, natalpälsråtta samt exotiska gerbilvarianter. Djuren måste visas fram i
lämplig bur och kunna hanteras. Djuren måste vara svenskfödda eller ha varit i
Sverige i minst 6 månader. Andra exotiska gnagare kan anmälas, om djuret i fråga
är handtamt och styrelsen gett bifall. Ansökan till styrelsen ska i sådan t fall göras
senast 3 veckor före utställningen sista anmälningsdag.

