Kjære Spansk vannhund eier/oppdretter.
Nå i år 2019, fyller klubben vår 5 år!
I den forbindelse ønsker vi å lage en
Stamtavlebok for rasen vår og ha den
ferdig til SVK spesialutstilling i Trøndelag
29.juni.

Hver side koster norske kroner 350,00 og
kjøpsprisen per bok vil være norske kr.
200,00 eksklusiv porto.

Ettersom Spansk vannhund er en så ung
rase i Norge, de første kom til Norge i
2000, hadde det vært så morsomt å få
med alle; både de gamle hundene og flest
mulige av avkommene!

•

Det blir 1 side pr hund med stamtavle hvor
du vil få med foreldre, besteforeldre,
oldeforeldre og tippoldeforeldre.
Bildet av hunden vil være i farger. Se
eksemplet med Cleo!

•

Hund nummer 6 og 7 registrert på
samme eier er gratis!
Alle deltakende hunder er med i
trekning om 5 stamtavlebøker!

Det vil være mulighet til å legge til
resultater og å bytte bilder opp til ca. 15.
mars 2019. (Vi prøver å få med resultater
helt til boken blir levert trykkeriet). Boken
er 28 x 21 cm, har myke permer og er
limfrest. Bilder er i farger med størrelse
10,5 x 7,5 cm. Hundene blir presentert i
alfabetisk og under innholdsfortegnelsen
blir både hunder og eiere presentert
alfabetisk.

Ønsket informasjon (så langt mulig):
• Hundens navn
• Tittel (titler)
• Registreringsnummer
• Fødselsdato
• Kjønn
• Hofte-resultat, albue-resultat
• DNA øye-test
• Farge
• Alle resultater, det være seg utstilling, lydighet, jakt, agility, spor osv.
• Eiers navn, adresse, telefonnummer, e-post, web-site.
• Oppdretters navn og postadresse.
Informasjon (helst som email) sendes til:
Solveig Jangås, solveig.jangas@gmail.com Raumnessaga 14, 2150 Årnes, Norge
Bank 1271 27 63424 v/Solveig Jangås.
Vipps: 98472104
NB! Betaling må skje samtidig med innmelding av hunden(e).

DELTA OG VIS FRAM DIN HUND(ER) I JUBILEUMSBOKA!

Eksempel på side i Stamtavleboka:

