Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Uppfödarkommittén
uk@skhrf.se

Gårdsnamnsansökan

Läs vilka regler och direktiv du förhåller dig till innan du ansöker: SKHRF:s reglemente och SKHRF:s direktiv för avel och uppfödning.
Korrekt ifylld och undertecknad ansökan sänds/lämnas till styrelsen i din klubb. Ansökan ska vara komplett, läsbar och underlag
bifogas ansökan. Avgift för ansökan betalas till SKHRF:s postgiro 923 73 73-7. Obetald och ofullständig ansökan behandlas EJ. Inga
pengar återbetalas. Kvittokopia på inbetald avgift ska bifogas.

Sökande av gårdsnamn
Huvudinnehavare
Namn

Födelsedatum (År, Månad, Dag)

Gatuadress

Postnummer och postadress

Telefon- eller mobilnummer

E-postadress

Klubbtillhörighet

Medlem i SKHRF sedan

Eventuell medinnehavare
Namn

Födelsedatum (År, Månad, Dag)

Gatuadress

Postnummer och postadress

Klubbtillhörighet

Medlem i SKHRF sedan

Gårdsnamn
Gårdsnamn är ett prefix, det vill säga står framför kaninens egennamn. Gårdsnamnet får ej innehålla titlar såsom Champion, Great,
Super eller Grand eller på något sätt verka stötande. Det får ej heller finnas ett identiskt eller liknande gårdsnamn inom SKHRF som
kan ge upphov till förväxling.
Ansöker om gårdsnamnet:

Kaninantal
Hur många kaniner finns på gården? Finns kaniner hemma/utlämnade på foder?
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Avelstankar
Beskriv kort ditt mål med aveln. Hur ska den bedrivas? Tankar kring till exempel defekter?

Burar
Antal burar och innermått. Ange kaninens vikt i respektive bur och om fler antal än en kanin per bur. Vilken burinredning finns? Fyll i
på baksidan av papperet om alla uppgifter inte ryms i rutan.

Sökandes underskrift/er
Om innehavaren/innehavarna inte följer SKHRF:s direktiv för avel och uppfödning äger Sveriges Kaninhoppares Riksförbund rätt att
dra in gårdsnamnet. Observera att dessa direktiv kan uppdateras och du/ni som innehavare ska hålla er uppdaterade om vad som
gäller.
Datum

Underskrift av huvudinnehavaren

Datum

Underskrift av eventuell medinnehavare

Korrekt ifylld och undertecknad ansökan sänds/lämnas till styrelsen i din klubb. Ansökan ska vara komplett, läsbar och underlag
bifogas ansökan. Avgift för ansökan betalas till SKHRF:s postgiro 923 73 73-7. Obetald och ofullständig ansökan behandlas EJ. Inga
pengar återbetalas. Kvittokopia på inbetald avgift ska bifogas.

Behandling av personuppgifter: SKHRF lagrar personuppgifter för att kunna fullfölja relationen till dig. Genom att lämna dina
personuppgifter godkänner du att SKHRF lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och med SKHRF:s berättigande
intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig
information gällande SKHRF:s behandling av personuppgifter finns på www.skhrf.se. Uppgifterna kan komma att användas för utskick
av information från SKHRF.
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