VIKTIG INFORMATION
GODKÄNNANDE AV
BRITTISKT LÅNGHÅR
INOM FIFé
Foto/ägare: Liza Gunnarsson

Arbetet för godkännande av
långhåren pågår för fullt, men
det är fortfarande en bit kvar
innan rasen kan godkännas
och nå fullt erkännande. Det är
därför mycket viktigt att alla
som är medlemmar inom FIFé
som har ett Brittiskt långhår,
och som ställer ut och tar
kullar, skickar in all efterfrågad
information till gruppen som
arbetar för godkännandet så
snart som möjligt.

Det som är av mycket stort intresse att
få in är följande:
• BLH som ställts ut 3 gånger (som
blivit prel. Champion/Premier eller
som erhållet 3 st Ex).
• BLH som ställts ut och uppnått titeln
prel. International Champion/
International Premier.
• Kullar där det fötts långhår (gäller
kullar födda efter 2015).

Vad ska man skicka in?
Gällande utställningar så är det kopior
på bedömningssedlarna samt kopia på
kattens stamtavla som önskas.
Kullar födda efter 160101
Gällande kullar så är det att fylla i en
särskild blankett för kullar där det fötts
långhår. Man ska till detta även bifoga
en kopia på stamtavlan i PDF för den
långhåriga avkomman. Blanketten
hittar du bl.a på BrS hemsida
(aktiviteter). Den kan även fås via mail
till blh.bri@gmail.com
Brittsällskapet kan också maila ut denna
blankett, skicka ett mail till
ordforande@brittsallskapet.se
Foto/ägare: Anna Maria Resare

Var ska man skicka in dokumenten?
Alla dokument ska mailas till

blh.bri@gmail.com

Namnge varje fil med kattens namn och
vad den innehåller, t.ex
* kattensnamnpedigree.pdf
(om det är en stamtavla),
* kattensnamnjudgereport.pdf
(om det är en bedömningssedel).
Skicka max 1st katt eller kull/mail.
Glöm inte att skriva ditt namn, adress,
förbundstillhörighet samt eventuellt
stamnamn i mailet.

Vad saknas i dagsläget? (2016-11-14)
För tillfället så saknas det ca 14 stycken
Brittiskt långhår som ställts ut minst tre
(3) gånger. Av dessa så behöver minst
sex (6) stycken ha erövrat titeln PIC/PIP
(pre. International Champion/
International Premier.

För mer information:
http://fife-bri-bc.info/
För frågor: blh.bri@gmail.com

