ANSÖKAN SVENSKT ELLER NORDISKT CHAMPIONAT

HUND DOG
Ras Breed

Hundens namn Name of the dog

Kön Sex

Registreringsnr Registration no

Tidigare erhållna utländska titlar Previously obtained foreign titles

Födelsedatum Born

£ Hane £ Tik

ÄGARE OWNER
Namn Name
Adress Address

Postnummer Postcode

Telefon Telephone

E-postadress E-mail address

CHAMPIONATTYP TYPE OF CHAMPION

Postort City

(Vänligen kryssa för det championat ansökan avser och ange typ i förekommande fall Specify type of champion)

£ Agility Agility .........................................
£ Bruksprov Working (Utility) ....................
£ Dragprov Sled dog, Nordic style
£ Freestyle Freestyle
£ Heelwork to music Heelwork to Music

£ Jaktprov Working/Field trial ................... £ Utställning Show .....................................
£ Lure coursing Lure coursing
£ Vallhund Herding
£ Lydnad Obedience
£ Vattenprov Water trial
£ Polarhundsprov Sled dog test
£ Viltspårprov Blood track
£ Rallylydnad Rally Obedience
£ Annat Other ..............................................

ÅBEROPADE UTSTÄLLNINGSMERITER SHOW AWARDS
Datum Date

Ort City

Klubb Club

Pris Award

Domare Judge

Pris Award

Domare Judge

ÅBEROPADE PROV/TÄVLINGSMERITER WORKING AWARDS
Datum Date

Ort City

Klubb Club

NORDISKT CHAMPIONAT NORDIC CHAMPION
Titeln Nordisk champion tilldelas hund som erhållit
championat av samma typ i tre av de nordiska länderna
(titeln NordCh ersätter åberopade tre nationella
championattitlar).
The Nordic title is awarded to dogs that have received
the champion title of the same type in three of the
Nordic countries (the title NordCh replaces those three
national champion titles).

I titeln åberopas championat från: Please state the countries that the dog has a champion title from:

£ Sverige
Sweden

£ Danmark
		

£ Finland

Denmark 		

£ Norge

Finland 		

Norway 		

Glöm inte bifoga championatbekräftelse från respektive land!
Do not forget to attach champion confirmations from each country.

£

£

SKK T88 mars 2022

Jag vill köpa ett tryckt diplom för
Svenskt championat
Nordiskt championat
Nordic Champion
I would like to buy a printed diploma for		 Swedish Champion 		
SKK ANTECKNINGAR SKK NOTES
Datum

Box 771, 191 27 Sollentuna I BESÖK Rotebergsvägen 3, Sollentuna I TEL 08-795 33 11 I reg@skk.se I www.skk.se

£ Island

Avs

Iceland

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: SKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter finns på www.skk.se/pub. Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SKK och SKKs samarbetspartners. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsservice, tel 08-795 33 44, medlem@skk.se. Detailed
information regarding SKK’s use of personal information can be found at www.skk.se/pub-en.

Application for the title Swedish or Nordic champion

INFORMATION OM CHAMPIONAT

Championattitel införs i SKKs register endast för de hundar vars
ägare sänt in ansökan. Internationella championat och Nordic
Show Champion anmäls på särskild blankett. Nordiskt championat
ska ansökas om hos hundägarens hemlands kennelklubb.
Utländska championat
För registrering av bekräftat utländskt nationellt championat i
SKKs register måste kopia av bekräftelsen från landets kennelklubb
insändas till SKK. Detsamma gäller för de utländska vinnartitlar/
beteckningar som SKK registrerar. Vilka dessa är framgår av SKKs
Utställnings- och championatregler samt på skk.se.
Ansökan om nationella championat i andra länder än Sverige ska
alltid lämnas direkt till respektive lands kennelklubb.
Avgift för championatdiplom
Gällande avgift återfinns på skk.se/avgifter. Postens avgifter tillkommer.
Förteckning över championat
Lista med svenska championat finns på:
www.skk.se/titlar

INFORMATION ABOUT CHAMPION TITLES

Champion titles are recorded in SKKs register only for dogs whose
owners has sent in an application.
International champion and Nordic Show Champion titles are
applied for on a special form. The application for the title Nordic
champion should always be sent to the dog owners’ national
organization.
Foreign champion titles
For the registration of a foreign national champion title in SKKs
register a copy of the confirmation must be sent to SKK. The same
applies for foreign winner titles which are registered by SKK. You
can find a list of these in the SKKs Show regulations.
Application for other than Swedish national champion titles should
always be done to the respective national organization.
Fee for the champion diploma
You can find the current fee for the champion diploma at 		
www.skk.se/avgifter. Postage fees is added.
List of champion titles
A list of Swedish champion titles can be found at: 		
www.skk.se/titlar

