Anmälningsblankett och Djurägarintyg till Svenska Alpackaföreningens utställning 2018 den 28-29 April
Axevallatravbana

Namn (ägare)
Adress:
Tel:
Klass
(1)

E-post:
Namn (2)

Födelsedatum Fader (3)

Moder (3)

Senaste
klippdatum

Mikrochip nr

Best small
breeder

1) Tänk på kön, ålder och färg när du placerar alpackan i en klass.
2) Om alpackan är född hos dig och du har ett registrerat och godkänt uppfödarprefix sätter du det före namnet på alpackan. Om alpackan är importerad eller född hos
annan uppfödare är det de uppgifter som du fått vid köpet (registreringsbevis eller andra uppgifter) som är det namn som ska användas. I annat fall skriver du endast
namnet på alpackan utan uppfödarprefix.
3) Skriv okänd om härstamningen inte är känd
4) Markera med ett kryss om alpackan deltar i ”Best Smallest breeder” Dvs det finns högst 5 st avelsston registrerade hos ägaren.

Ifylld blankett mailas till johan.gertsson@alpackaforeningen.se. Skriv sedan ut blanketten, skriv under och ta med till utställningen. Blanketten
används då som Djurägarintyg. Anmälningar och avgift skall vara föreningen tillhanda senast 2018-02-28. Pris: 300 kr/djur fram till 2018-02-09 sedan är

priset 500 kr/djur fram till 2018-02-28. Avgiften sätts in på Svenska Alpackaföreningens plusgiro 30 47 93-3. Ange hela ditt namn på inbetalningen.

Anmälningsblankett och Djurägarintyg till Svenska Alpackaföreningens utställning 2018 den 28-29 April
Axevallatravbana

Djurägaren intygar att djuren kommer från en besättning som enligt djurägarens vetskap är fria från smittsamma sjukdomar. Djuren är
födda hos uppfödaren eller har varit där de senaste sex veckorna.
Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är korrekta:

Namnteckning: ……………………………………..........................

Namnförtydligande: …………………………………………...............

Datum ………………………….

Ifylld blankett mailas till johan.gertsson@alpackaforeningen.se. Skriv sedan ut blanketten, skriv under och ta med till utställningen. Blanketten
används då som Djurägarintyg. Anmälningar och avgift skall vara föreningen tillhanda senast 2018-02-28. Pris: 300 kr/djur fram till 2018-02-09 sedan är

priset 500 kr/djur fram till 2018-02-28. Avgiften sätts in på Svenska Alpackaföreningens plusgiro 30 47 93-3. Ange hela ditt namn på inbetalningen.

