
 

 

Anmeldelsesblanket til DKK’s schweissprøve 
 
Blanketten samt betaling skal fremsendes til den arrangerende klub 
inden anmeldelsesfristens udløb. 

 

DKK schweissprøve i (sted) Dato for prøven 

Arrangerende klub Prøvens ID-nummer 

Prøvetype:  400 m/3 timer  400 m/20 timer  1000 m/20 timer  1000 m/40 timer 
 

Sportype: 
 

 Dråbeudlægning  Færtskospor 

 Ønsker rapport 200 m ud over remarbejde 
(ekstra gebyr kr. 100,-) 
 

Rapportform 
 
 Frirapportering 

 

 
 
 Totverbellen 

 Hunden har opnået 1 pr. 400 m/3 timer – Angiv venligst arrangerende klub, sted og dato 

 Hunden har opnået 1 pr. 400 m/20 timer – Angiv venligst arrangerende klub, sted og dato 

 Hunden har opnået 1 pr. 1000 m/20 timer – Angiv venligst arrangerende klub, sted og dato 

Race   Han  Tæve 

Stambogsnr. (f.eks. 50700/2002) ID-nummer 

Hundens stambogsnavn Hundens kaldenavn 

Farve Fødselsdato 

Fars stambogsnavn Fars stambogsnr. 

Mors stambogsnavn Mors stambogsnr. 

Opdrætter 

Fører Førers medlemsnummer af DKK eller specialklub  
(angiv venligst hvilken klub) 

Har fører tidligere været prøveleder/hjælper i indeværende sæson?  Ja  Nej 

Ejer 

Ejers adresse 

Postnr., by Tlf. 

E-mail Kontonummer til evt. tilbagebetaling af gebyr 

Kopi af kvittering for betaling SKAL vedlægges uanset betalingsmåde. Betaling skal være den arrangerende klub i hænde 
senest ved anmeldelsesfristens udløb. Se priser og betalingsformer på bagsiden. 

Anmelderen bekræfter med sin underskrift at have gjort sig 
bekendt med DKK’s schweissprøvereglement samt oplysnin-
gerne på bagsiden af denne blanket. Anmeldelsen er øko-
nomisk bindende, og anmelderen bekræfter med sin under-
skift at være ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger, der 
angives på anmeldelsesblanketten. 

Underskrift 
 
 
 

 
 



 

Anmeldelsesgebyrer 
400 m/ 3 timer kr. 400,- 

400 m/20 timer kr. 450,- 

1000 m/ 20 timer kr. 800,- 

1000 m/40 timer kr. 800,- 

Rapportering kr. 100,- 

Betalingsformer 
 Pr. check  
 Pr. postgiro  
 Pr. bankoverførsel  

Ved betaling skal ejernes navn, hundens stambogsnr. samt prøvested og -dato anføres på 
indbetalingen. Kopi af kvitteringen SKAL indsendes sammen med anmeldelsesblanketten. 

Anmeldelsesfrist: 3 uger før prøvens afholdelse 
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