Sponsring av BPH
För att det ska gå att göra en utvärdering och för att få en riktlinje för vår ras
behövs i första hand att 200 hundar är BPH beskrivna.
Styrelsen har beslutat att Springerklubben ska sponsra hundar som gör BPH,
fram till att totalt 200 hundar är beskrivna, med halva anmälningsavgiften.
(2016 12 31 hade totalt 87 Engelska springer spaniel startat på BPH)
Sponsringen gäller hundar som anmälts till Springerklubben före 2017 12 31,
samt genomfört BPH under 2017.
Därefter tas nytt beslut om ev fortsatt sponsring.
Regler för sponsring
· Uppfödare som anmäler egenuppfödda hundar ska vara medlem i
Springerklubben. Enskild hundägare som anmäler sin hund ska
vara medlem i Springerklubben
· Sponsringen gäller hundar som anmälts till Springerklubben
senast 2017 12 31. Hunden ska också ha genomfört BPH under 2017
· Sponsring sker med halva kostnaden för anmälningsavgiften för BPH.
· Ersättning betalas i efterskott, till uppfödare alternativt ägare av hunden när
BPH är gjort enligt nedan.
· Ersättningen betalas ut i den turordning hunden/hundarna anmälts, förutsatt
att nedanstående uppfylls.
· När antalet, totalt 200 hundar, är uppnått betalas det inte ut fler ersättningar
innan nytt beslut är fattat.
Anmälan
· Anmälan skickas via mail till styrelsen@springerklubben.org
Anmälan ska innehålla:
Hunden/hundarnas namn och registreringnummer
Ägarens namn
Datum, arrangör och plats för BPH
Kostnad för anmälan
Ersättning
· För att ersättning ska betalas ut ska kopia på protokoll (det räcker med första
sidan) och kvitto skickas in till Springerklubben senast 2 veckor efter BPH är
gjord.
Uppge även bankkonto för utbetalning
· Springerklubben betalar ut ersättning med halva anmälningsavgiften.
Barbro Collin handhar alla anmälningar och inrapporteringar som har att göra med
Springerklubbens sponsring av BPH.
Anmälan/ansökning av sponsring görs på mail till styrelsen@springerklubben.org
Inrapportering efter utförd BPH görs till styrelsen@springerklubben.org eller till
Barbro Collin
Rambergsvägen 14
820 42 Korskrogen
Har du frågor kan du maila på ovanstående adress eller ringa på: 070 360 10 67

