
Ringsekreterare 
Svarsblankett/AVTAL 

  
 

 
Jag har deltagit i en brush-up hos ___________ under året och kan tjänstgöra som ringsekreterare på 

 
Stockholm Hundmässa, Stockholmsmässan, Älvsjö, 16-17 december 2017 

   Lördag 16 december   som INKALLANDE     
 Söndag 17 december   som SKRIVANDE     

     Språkkunskaper: __________________________________ 

 
Jag har tjänstgjort vid fler än 5 officiella utställningar och tar gärna elev/aspirant  

Tyvärr har jag inte möjlighet att tjänstgöra någon av dagarna 
 
Namn _______________________________________________________________________    
   
Adress ______________________________________________________________________    
   
Telefon _______________________________ E-postadress: _______________________________ 

(OBS!! - denna e-postadress kommer vi skicka PM till)   
 
Ersättning: Arvode 800 kr/dag samt reseersättning 18,50 kr per mil t/r till bostaden. Traktamente utbetalas ej. 
Fylls i av dig som kan tjänstgöra! 

Uppgifter för utbetalning via konto efter utställningen; personnr: ______________________________ 

pg/bg ______________________ alt.  bank ___________________ clearingnr ____________ 

      kontonr ______________________________________ 
 
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. 
 
Ort och datum    Ort och datum        
Rotebro, 21 september 2017     

 
                                                                                                      
Mikaela Persson Wallenius  Ringsekreterare, namn 
 
Jag kommer åka bil till mässan och behöver därför P-biljett       JA 
 
Eventuella önskemål, som vi i möjligaste mån försöker uppfylla, t ex ringsekreterarkollega, domare, ras etc. 
Ange även här om du har någon matallergi:______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

Jag har INTE deltagit i en brush-up under året men anmäler här mitt intresse för att jobba som 
ringsekreterare. SKK kommer då vid behov återkomma senare under hösten.  

 
 
Arrangörens kontaktperson: Mikaela Persson Wallenius, tel 08-795 30 76, epost: mipe@skk.se  
 
 

 
Returnera senast 21 oktober.  

Var snäll och mejla tillbaka den ifyllda blanketten även om du inte har möjlighet att tjänstgöra! 
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