PM för BPH
Välkommen på BPH på Bro-Håbo BHK söndagen den 13 juni 2021!
SVK Östra bjuder in till Beteende- och personlighetsbeskrivning för hund
(BPH) på Bro-Håbo Brukshundklubb för SVK:s raser (i första hand, men övriga
i mån av plats). Max antal hundar att starta under dagen är 8 stycken. Hunden
måste vara över 12 månader gammal vid beskrivningen. BPH ger dig
information om din hunds mentalitet i vardagen och är ett viktigt verktyg för
uppfödare i arbetet med avel inom våra raser.
Läs mer om BPH hos SKK på denna länk: https://skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteendeoch-personlighetsbeskrivning-hund-bph/

Vaccinationskontroll
Kontroll av vaccinationer och stamtavla för deltagande hundar sker i anslutning till
beskrivningen.

Vid sjukdom eller skada
Notera att SVK Östra inte betalar tillbaka anmälningsavgiften om hunden skulle bli sjuk eller
skadad innan beskrivningen. Löpande tik är tillåten att delta på BPH, men ska starta sist.
Vänligen meddela arrangören om tiken börjar löpa (se separat välkomst-PM som skickas till
anmälda ca 1 vecka innan beskrivningen).
Tänk på att SKK:s dopingreglemente gäller och att ”vanliga” behandlingar kan ha karenstid.
Likaså bör inte dräktig tik starta BPH.

Kontaktperson och anmälan
Skicka anmälan till: ellen.vesterlund@hotmail.com senast 5 juni 2021.
Anmälan ska innehålla följande:
- Hundens namn, kön och registreringsnummer.
- Ange om tik löper när beskrivningen genomförs (om du vet det vid anmälan)
- Namn, mail och telefonnummer till ägaren/föraren, samt medlemsnummer i SVK
- Ange om du vill genomföra BPH med eller utan skott
BPH kostar 900 kr att genomföra (650 kr för medlem i Bro-Håbo BK). Betala till Bro-Håbo
BK:s postgiro 591213-4, ange SVK Östra och ditt namn på betalningen. Betalning ska ske i
samband med anmälan för att anmälan ska vara giltig.

Tänk på!
-

Plocka upp efter din hund på hela området, vi vill göra ett gott intryck!
Stör inte andra som är på anläggningen, håll hunden kopplad.

Varmt välkomna!

