
För- och efternamn

Adress

Postnummer och postadress

E-post

Arrangör (avd., rasklubb, uppfödare etc.)

Beskrivningen

Datum  Ort

Beskrivare

Typ av beskrivning, öppen eller 
begränsad (t.ex. en valpkull eller kennelträff)

Om beskrivningen är öppen

Max antal hundar

Startavgift

Mailadress för anmälan/frågor

Telefon för frågor

Om beskrivningen är begränsad

Plats för fler hundar?  Ja  Nej  Eventuellt

Hur många fler hundar kan få plats?
Uppskatta eller skriv ”Vet ej”

Telefon för frågor                             

Publicera numret på hemsidan  Ja  Nej

Mail för frågor

Publicera mailadressen på hemsidan  Ja  Nej

Övrigt

Funktionsbeskrivning – retriever
Anmälan av kommande beskrivning

Hämta PDF:en till din dator. Fyll i formuläret. Ser du inte fälten du ska fylla i? 
Klicka med muspekaren efter respektive rubrik så framträder fältet. Du kan 
flytta dig mellan fälten medhjälp av tab-knappen.
Kom ihåg att spara resultatet i din dator och maila sedan PDF:en till
gunilla.lefwerth@gmail.com och
ekonomi@ssrk.se

Fakturamottagare

Hämta PDF:en till din dator. Fyll i formuläret. Ser du inte fälten du ska fylla i? 
Du kan flytta dig mellan fälten medhjälp av tab-knappen. Kom ihåg att spara resultatet i din 
dator och maila sedan PDF:en till fbr@ssrk.se och ekonomi@ssrk.se

För- och efternamn

Adress

Postnummer och postadress

E-post

Arrangör (avd., rasklubb, uppfödare etc.)

Beskrivningen

Datum  Ort

Beskrivare

Typ av beskrivning, öppen eller 
begränsad (t.ex. en valpkull eller kennelträff)

Om beskrivningen är öppen

Max antal hundar

Startavgift

Mailadress för anmälan/frågor

Telefon för frågor

Om beskrivningen är begränsad

Plats för fler hundar?  Ja  Nej  Eventuellt

Hur många fler hundar kan få plats?
Uppskatta eller skriv ”Vet ej”

Telefon för frågor                             

Publicera numret på hemsidan  Ja  Nej

Mail för frågor

Publicera mailadressen på hemsidan  Ja  Nej

Övrigt

Funktionsbeskrivning – retriever
Anmälan av kommande beskrivning

Hämta PDF:en till din dator. Fyll i formuläret. Ser du inte fälten du ska fylla i? 
Klicka med muspekaren efter respektive rubrik så framträder fältet. Du kan 
flytta dig mellan fälten medhjälp av tab-knappen.
Kom ihåg att spara resultatet i din dator och maila sedan PDF:en till
gunilla.lefwerth@gmail.com och
ekonomi@ssrk.se

Fakturamottagare
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