Skráningablað fyrir sýningar HRFÍ 2020
Þetta blað er einungis fyrir sýningar HRFÍ
Skráið einungis einn flokk á hvert blað - Vinsamlegast skrifið í hástöfum
Hundaræktarfélag Íslands – Síðumúli 18 – 108 Reykjavík
Sími: 588-5255 – www.hrfi.is – hrfi@hrfi.is
Sýning: (Skammstafanir: AÞ – Alþjóðleg sýning, NL – Norðurljósa sýning, RW – Reykjavík Winner, NKU – Norðurlanda sýning, CQ – Crufts Qualification sýning)

☐ 29.2.-1.3.2020 (AÞ & NL sýning2) ☐ 6-7.6.2020 (AÞ & RW sýning2) ☐ 22.8.2020 (NKU sýning1) ☐ 23.8.2020 (AÞ sýning2) ☐ 28-29.11.2020 (NKU & CQ sýning1)
Tegund
☐ Rakki
☐ Tík
Ættbókarnúmer (t.d. IS20400/16)

Litur

Ættbókarnafn hunds

Fæðingadagur

☐ Yngri hvolpaflokkur

☐ Eldri hvolpaflokkur

☐ Ungliðaflokkur

☐ Unghundaflokkur

Hvolpar 4-6 mánaða

Hvolpar 6-9 mánaða

Hundar 9-18 mánaða, ekki veitt CACIB

Hundar 15-24 mánaða

☐ Opinn flokkur
Hundar frá 15 mánaða aldri

☐ Vinnuhundaflokkur

☐ Meistaraflokkur

Flokkur fyrir hundakyn með vinnuárangur,
frá 15 mánaða aldri

Fyrir hunda með viðurkenndan meistaratitil,
frá 15 mánaða aldri

☐ Öldungaflokkur
Hundar frá 8 ára aldri, ekki veitt CACIB

Ræktandi

☐ Óskað er að eigendaupplýsingar
birtist í sýningaskrá og úrslitum sýningar

Eigandi
Heimilisfang

Póstnúmer og staður

Netfang

Símanúmer

Undirskrift eiganda

Eigandi staðfestir með undirskrift sinni að hann/hún sé fullgildur félagsmaður í Hundaræktarfélagi Íslands (HRFÍ) og hafi kynnt sér
sýningareglur HRFÍ og þær upplýsingar sem eru neðar á þessu skráningablaði. Skráning á sýningu er bindandi. Með undirskrift sinni
staðfestir hann/hún að hann/hún sé ábyrgur fyrir réttleika þeirra upplýsinga sem koma fram hér að ofan.

Flokkar og skráningagjöld samkvæmt gjaldskrá félagsins
Yngri hvolpaflokkur
Eldri hvolpaflokkur
Ungliðaflokkur*
Unghundaflokkur*
Opinn flokkur*
Vinnhundaflokkur*
Meistaraflokkur*
Öldungaflokkur
Afsláttargjald*

4-6 mánaða
6-9 mánaða
9-18 mánaða
15-24 mánaða
Frá 15 mánaða
Frá 15 mánaða, með vinnuárangur
Frá 15 mánaða, með meistaratitil
Frá 8 ára
Gildir ekki fyrir hvolpa eða öldunga

Meistarastigssýning1
4.100 kr.
4.100 kr.
7.100 kr.
7.100 kr.
7.100 kr.
7.100 kr.
7.100 kr.
5.500 kr.
3.800 kr.

Alþjóðlegsýning2
4.100 kr.
4.100 kr.
8.000 kr.
8.000 kr.
8.000 kr.
8.000 kr.
8.000 kr.
5.500 kr.
4.250 kr.

*Ef sami eigandi skráir fleiri en tvo hunda (með sama/sömu skráða eigendur) er gefinn helmings afsláttur á þriðja hundi, fjórða hundi..
o.s.frv. Þetta gildir ekki um hvolpaflokka eða öldungaflokk.

Greiðslu upplýsingar
Greitt er fyrir skráninguna með millifærslu á bankareikning félagsins. Setja þarf nafn eigenda, ættbókarnafn hunds og dagsetningu sýningar í skýringu
á greiðslunni. Kvittun fyrir greiðslu verður að fylgja þessu skráningablaði. Einungis er hægt að greiða og skrá með þessum hætti á fyrri
skráningafresti, ekki er tekið við greiðslum eða skráningum á þennan hátt eftir þann frest (miðað við greiðsludagsetningu). Það er á ábyrgð eiganda
að koma gögnum til skrifstofu fyrir loka skráningafrest, gögn sem berast eftir þann frest eru ógild. Reikningsnúmer: 515-26-707729. Kennitala
félagsins: 680481-0249.

Upplýsingar
Athugið að það er sérstakt blað fyrir skráningu á afkvæma- og ræktunarhópum og unga sýnendur.
Með undirskrift sinni á þessu skráningablaði staðfestir sá hinn sami að hann/hún sé fullgildur félagsmaður í Hundaræktarfélagi Íslands (HRFÍ) og að
hann/hún hafi kynnt sér sýningareglur HRFÍ. Eigandi staðfestir að hann muni fylgja reglum þessum og að hundurinn sé sýndur á hans ábyrgð.
Hundar í eigu aðila búsettum á Íslandi þurfa að vera skráðir í ættbók hjá HRFÍ, hundar í eigu aðila búsettum erlendis þurfa að vera skráðir í ættbók
hjá félagi sem er viðurkennt af FCI. Frumritum af gögnum varðandi nýinnflutta hunda þarf að skila inn til skrifstofu HRFÍ fyrir fyrri skráningafrest
hverrar sýningar.

