2017-02-05

Checklista inför säsongsstart
Vad man bör göra inför det nya året för att få sin hund startklar för tävling/trial/licenslopp
Obligatoriska aktivitetsavgifter





Medlemsavgift till din klubb
Medlemsavgift till SKK
Tränarlicens till SHCF
Hundlicens till SHCF

Avgifter SHCF
Avgifterna för tränar- och hundlicenser skall vara SHCF tillhanda senast 31 mars 2017. Maxavgiften för tränar
och hundlicenser tillsammans är 2100kr.
Avgiften sätts in på förbundets Bankgiro 313-1588, glöm inte att ange för vad och vem betalningen avser.
För avgifter inkomna efter 31 mars tillkommer en avgift på 50kr/licens, glöm ej denna avgift om du betalar in
efter 31/3 2017.
Det kan ta upp till 14 dagar innan betalning har registrerats.
Årsavgift - Tränare
Tränarlicens

600kr

Årsavgift - Hund
Hundlicens
Det år hund tar licens, samt från det år hund fyller 6 år - kostnadsfritt

200kr

Nya aktiva och nya tävlingshundar, detta bör ni tänka på innan det är dags för licens





Tränarutbildning – kontakta din klubb som hänvisar dig till klubbens utbildningsansvarige.
Ansöka om tränarlicens, mailas till SHCF register
Ägarregistrering för hunden, mailas till SHCF register
Kopia på SKK stamtavla för din hund, mailas till SHCF register

Redan aktiva tävlande skall även meddela SHCF register följande





Eventuellt klubbyte
Ägarbyte (såld, omplacerad, annan vistelseadress) på hund
Om hund avlider före 10års ålder
Kopia på SKK stamtavla till din importerade tävlande hund om inte detta är inskickat tidigare.
Importhundar har enligt regelverket endast 8 veckor interimistisk tävlingslicens från reg. datum,
därefter måste kopia på SKK stamtavla skickas till SHCF register för fortsatt licens. Det kan ta några
veckor hos SKK att få stamtavlan registrerad, så ordna detta i god tid innan säsongen kör igång för att
undvika startförbud.

Kontrollera hundarnas vaccinationer, SHCF följer SKKs regler
Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska vara vaccinerade mot
valpsjuka enligt följande:
 Grundvaccination
 Efter ettårs vaccinet får inte vaccinationen vara utförd för mer än fyra(4) år sedan.
 Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion
och parainfluensa (kennelhosta).
SHCF register når du via e-post regshcf@gmail.com
/Theres Lindström
SHCF Register

