Inbjudan till BPH
Välkommen till BPH i Östra Vorstehklubbens regi!
BPH, beteende- och personlighetsbeskrivning för hund, är ett sätt att utvärdera och dokumentera våra
hundars mentala egenskaper. Det är även ett verktyg i aveln för våra uppfödare. Du som hundägare får
en subjektiv bedömning av din hunds mentalitet och kanske en bättre förståelse för varför din hund
reagerar som den gör till vardags.
Vill du läsa mer om beskrivningen finns det information här:
https://www.skk.se/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/
Östra Vorstehklubben har bokat ett tillfälle för BPH under sensommaren. Vi välkomnar i första hand
våra medlemmar, men i mån av plats kan vi fylla på med andra raser.
När: Lördag 12 augusti
Tid: Varje deltagare kommer att bli tilldelad en tid (hanhundar kommer att starta först), exakt tid
meddelas i välkomst-PM som skickas ut strax före beskrivningen.
Var: Almunge, mer specifik beskrivning kommer i välkomst-PM
Kostnad: 850 kr. Betalas till Östra Vorstehklubbens PG 118 93-5 i samband med din anmälan.
Anmälningen är inte komplett utan betalning. Märk betalningen med hundens registreringsnummer
och BPH.
Anmälan: Sker till Ellen Vesterlund per mail: ellen.vesterlund@hotmail.com. Ange följande
uppgifter: Hundens namn, regsitreringsnummer, ägarens namn, telefonnummer, mailadress samt
medlemsnummer i SVK/SKK. Sista anmälningsdag: 1 augusti 2017. Anmälan enligt principen ”först
till kvarn”.
Vaccinationer
Vaccinationsintyg och stamtavla ska visas upp innan beskrivningen på plats. Vaccinationen får inte
lov att vara äldre än 4 år, se även SKK:s regelverk som du finner på www.skk.se för mer information
om vaccinationer.
Parkering
Gratis parkering finns i anslutning till beskrivningen. Anvisningar om var du får stå samt var du får
rasta hunden kommer att anges på plats.
Toaletter
Toaletter finns, torrdass.
Servering
Finns inte på Almunge, medtag egen fika/lunch.
Vid sjukdom eller skada
Meddela oss snarast så vi kan erbjuda platsen till annan hund.
Kontaktpersoner
Ellen Vesterlund, tel. 0706210092
Vildsvinsträning
Om du vill prova träna i vildsvinshägn i samband med beskrivningen så finns det möjlighet till det.
Kostnad för detta är 800 kr och det måste i så fall anmälas till Ellen en vecka innan beskrivningen som
senast.

