Blanketten fylls i av bestyrelseledamot på utställningen och mejlas till tavling@skk.se alternativt
skickas till Svenska Kennelklubben, Tävlingsavdelningen, Box 771, 191 27 Sollentuna, senast 14 dagar efter utställningen.
UTSTÄLLNING
Arrangerande klubb
Utställningsplats

Utställningsdatum

Namn certifierad utställningsarrangör (CUA)

Befunnit sig på utställningen

Namn bestyrelseledamot 1

Befunnit sig på utställningen

E-postadress

Telefonnummer

Namn bestyrelseledamot 2

Befunnit sig på utställningen

E-postadress

Telefonnummer

Namn bestyrelseledamot 3

Befunnit sig på utställningen

E-postadress

Telefonnummer

£ Ja £ Nej
£ Ja £ Nej
£ Ja £ Nej
£ Ja £ Nej

Del I: PROTESTER
a) Har någon formell protest inlämnats till bestyrelsen?			

£ Ja

£ Nej

Kort beskrivning av ärendets typ till exempel mätning, domares bedömning, domares uppträdande, övriga händelser i ringen eller på utställningsplatsen:

£

Se bilaga

£ Nej £ Ja, resultat:
b) Är protesten behandlad av bestyrelsen?		
			£ Avslag £ Godkänd
c) Har bestyrelsen tagit emot skriftlig protest som hänvisas vidare till Domarkommittén/Utställningskommittén för handläggning?
			£ Ja

£ Nej

Om ja. ange anledning: (Skriftliga underlag och eventuella yttranden från berörda bifogas).

£
d) Har bestyrelsen tagit emot ”skäliga” klagomål som inte utmynnat i en skriftlig protest?		

£ Ja

Se bilaga

£ Nej
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Kort beskrivning av ärendets typ, till exempel mätning, domares bedömning, domares uppträdande, övriga händelser i ringen eller på utställningsplatsen:

£
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Se bilaga

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 lagstiftBEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: ningen. 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. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsavdelning, tel 08-795 30 50, medlem@skk.se.

BESTYRELSERAPPORT
länsklubbsutställning

BESTYRELSERAPPORT
länsklubbsutställning

Del II: NOTERING AV HÄNDELSE – DOMARE
a) Domare som inte följt FCIs rasstandard vid bedömning av ras:
Domarens namn

Domarens hemland/kennelklubb

Beskriv händelseförloppet (bifoga eventuella skriftliga underlag, till exempel kritik, hunds registreringsnummer, katalognummer)
Ange namn, adress, telefon, e-post på berörda personer):

£
£

Se bilaga
Inget att notera

£
£

Se bilaga
Inget att notera

b) Domare som dömt i strid mot riktlinjerna i Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD):
Domarens namn

Domarens hemland/kennelklubb

Beskriv händelseförloppet (bifoga eventuella skriftliga underlag, till exempel kritik, hunds registreringsnummer, katalognummer)
Ange namn, adress, telefon, e-post på berörda personer):

c) Domare som inte följt intentionerna i SKKs domaretiska regler och anvisningar/ FCI Regulations for Show Judges?
Domare som uppträtt på ett oacceptabelt sätt, i strid mot ovan nämnda regler, mot utställare, arrangör och/eller annan funktionär?
Domarens namn

Domarens hemland/kennelklubb

Beskriv händelseförloppet (bifoga eventuella skriftliga underlag, till exempel kritik, hunds registreringsnummer, katalognummer)
Ange namn, adress, telefon, e-post på berörda personer):

£
£

Se bilaga
Inget att notera

Del III: ÖVRIGA HÄNDELSER VÄRDA ATT NOTERA
Händelser inom utställningens ram exempelvis hund som gjort utfall som resulterat i rapport om oacceptabelt beteende, rapport om hund som förvarats olämpligt i
bil, bur eller tält, hundägare som avvisats från utställningsplatsen etc. Beskriv händelseförloppet:

£
£
OBS! Rapport om OACCEPTABELT BETEENDE ska inte biläggas bestyrelserapporten utan skickas direkt till SKKs kansli.
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Se bilaga
Inget att notera

