
Dansk Berner Sennen Klub 
   Tilmelding til Skue i Østjylland 

  Bruges til alle Dansk Berner SennenKlub's udstillings arrangementer, - også lokale.  

  Udfyldes nøjagtigt og tydeligt (med blokbogstaver).  

  Bemærk: Kun én klasse pr. anmeldelsesblanket. 

  Danskejede hunde skal være registreret i Danmark. 

  Ved anmeldelse af udenlandsk registrerede hunde skal kopi af stamtavlen samt dokumenteret 

 ejerforhold medsendes. Kun dokumenterede titler vil fremgå i kataloget. 

 Husk: Evt. ejerskifte og adresseændring skal være foretaget inden anmeldelsen. 

  I modsat fald fremsendes kvittering til den ejer/adresse, som DKK har registreret. 

 

Tilmelding til Skue i Østjylland: DcH Odder, Rude Havvej 152 A, 8300 Odder den 21. maj 2020 

Race: Berner Sennen                       Han         Tæve 

Stambogsnr.: (Skrives meget tydeligt) 

Klasser: 
 Baby klasse (150,-)      Hvalpeklasse (150,-)           Juniorklasse (200,-*)  Mellemklasse (200,-*) 

 Åbenklasse (200,-*)     Champion klasse (200,-*)   Veteran klasse (UB)   Golf klasse (150,-) 
*150 kr. for efterfølgende hund/e 

Deadline 30. april 2020 
 

Hundens navn – inkl. Kennelmærke: 

Hundens fødselsdato:  

Far:  .............................   Stambogsnr.: 

Mor:.............................   Stambogsnr.: 

Opdrætter: 

Ejer:  

Adresse: 

Postnr., by: 

Mobil / tlf: 

E-mail:  

Tilmeldingsgebyr - beløb i alt kr.: _________VIGTIGT mrk. din indbetaling med dit fulde navn. 

Morgenmad: 1 rundstykke med ost/marelade og kaffe / the kr. 10,- Bestil antal her: _____ x 10,- 

Frokost: Pulled Pork burger og sodavand kr. 50,- Bestil antal her: _____ x 50,- 

Der indbetales for morgenmad sammen med tilmeldingsgebyr. 

 Betalt via MobilePay på nr. 2144 7822 

 Betalt via Netbank (Reg.nr.: 6620 kontonr.: 1619506) 

Underskrift: 

Sendes til: skuetioestjylland@gmail.com 

 
Anmelderen, der er ejer af/har legitimeret dispositionsret over hunden, bekræfter med sin tilmelding på denne blanket 

at have gjort sig bekendt med DKK’s udstillingsreglement og at ville overholde dette, samt erklærer sig indforstået med, 

at hunden udstilles for anmelderens egen regning og risiko. Anmelderen bekræfter med sin tilmelding ikke at være 

medlem af nogen kynologisk sammenslutning, DKK ikke anerkender. 
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