
Arrangör

Adress           E-post

Telefon dagtid       Telefon kvällstid Telefax    

Härmed inbjudes du att tjänstgöra vid vår officiella/inofficiella utställning

Tjänstgöring för domare 

Datum och plats Utomhus/inomhus

Ras/raser

Eventuella språkkrav från arrangören

Jag talar/skriver följande språk

Resan arrangeras av/resesätt

Hotellrum bokas av

Särskilda överenskommelser

Ersättning utgår enligt: Svenska Kennelklubbens resereglemente Särskild överenskommelse enligt ovan

Inkvartering sker enligt: SKK:s normer Särskild överenskommelse enligt ovan

Har tidigare arbetat på mer än fem officiella utställningar och kan därför ha elev/aspirant Ja Nej

Arrangören skall så snart som möjligt, efter anmälningstidens utgång, dock senast 12 dagar innan utställningen, översända veterinärbesked med antal hundar. 
Ringsekreterare skall i god tid meddelas och godkänna eventuella elever och aspiranters deltagande.

Endast av mycket tungt vägande skäl (sjukdom, alltför få anmälda hundar etc) får ringsekreterarens uppdrag annulleras. Detta gäller såväl arrangör som ringsekreterare. 
Arrangör och ringsekreterare förbinder sig i övrigt att följa de bestämmelser som Svenska Kennelklubben meddelat för utställningar och ringsekreteraruppdrag. 
Ringsekreterare ska vara på plats senast 45 minuter innan bedömningens början.  

Arrangörens kontaktperson (namn, telefon, e-post)

Undertecknad ringsekreterare tackar  JA  NEJ     till ovanstående uppdrag.

Var vänlig översänd svar inom 15 dagar till arrangerande klubb i bifogat frankerat och adresserat kuvert.

Ort och datum Ort och datum

Arrangör Ringsekreterare

Ringsekreterare
Inbjudan/Bekräftelse/Avtal
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Ringsekreterares telefon dagtid

Ringsekreterares telefon kvällstid

Ringsekreterares mobil

Ringsekreterares telefax

Ringsekreterares e-post

För regler och anvisningar - var god vänd

Vit del återsändes till arrangör
Grön del ringsekreterarens exemplar
Gul del arrangörens exemplar



Utdrag ur Svenska Kennelklubbens 
Utställnings- och championatbestämmelser
Särskilda bestämmelser för utställningar punkt 8

Ringsekreterare får ej visa hund den dag tjänstgöring sker och ej heller får 
ringsekreteraren under andra delar av utställningen ställa ut för domare hos 
vilken tjänstgöring skett eller skall ske. Detta gäller även finaltävlingar.

—————————————————————————————

Regler/Anvisningar för tjänstgöring
Efter bedömningens slut, skall tjänstgörande ringsekreterare i respektive ring 
tillsammans kontrolläsa kritiker mot resultatlistor för eventuell korrigering innan 
dessa lämnas in till sekreteriatet. Glöm ej domarens underskrift och observera 
att resultatlistor ska skrivas under av bägge ringsekreterarna. 

Elev/Aspirant i ringen
Elev/aspirant ska inte fylla i resultatlistan. De ska föra egen separat resultatlista 
som hämtas i sekreteriatet. Denna resultatlista behöver inte återlämnas och den 
kan behållas av elev/aspirant när kontroll/genomgång har skett av tjänstgörande 
ringsekreterare. Begär in elevens/aspirantens tjänstgörings-intyg på morgonen 
när denna/denne anmäler sig i ringen. Observera att det är den handledande 
ringsekreteraren som ska bedöma om elev/aspirant kan godkännas eller ej och 
sedan skriva under intyget. Meddela därefter beslutet/omdömet till tjänstgö-
rande domare för dennes underskrift.


	Text 1: 
	Ej E-post: * Vi tar inte emot blanketter via e-post
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	27: 
	Check Box4: Off
	28: 
	29: 
	30: 
	Namnunderskrift: Ifylles för hand
	Ta bort allt: 
	Spara kopia: 
	Skriv ut: 


