KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR
Terrierutställning i Vårgårda

Terrierutställning i Hörby

Lördagen den 11 maj 2019
Utställningen är öppen för alla terriers, vuxna och valpar 4-6 mån,
6-9 månader

Lördagen den 18 maj 2019
Utställningen är öppen för alla terriers, vuxna och valpar 4-6 mån,
6-9 månader

Arrangör och utställningsplats

Arrangör och utställningsplats

Västsvenska Terrierklubben. Plats: Tångahallen, Vårgårda (inomhus)

Sista anmälnings- och betalningsdag
måndag 23 april 2019
Anmälningstid: Sista anmälnings- och betalningsdag via
Internetanmälan måndag 15 april, via Tävlingsanmälan i brevform
måndag 8 april 2019.
OBS! För sent inkomna anmälningar/betalningar returneras!

Anmälningsavgifter
Valpklass (4-6 mån)

270 kr

Valpklass (6-9 mån)
270 kr
Juniorklass (9-18 mån)
370 kr
Unghundsklass (15-24 mån)
370 kr
Bruks/jaktklass (15 mån)
370 kr
Öppen klass (15 mån-)
370 kr
Championklass (15 mån-)
370 kr
Veteranklass (8 år-)
270 kr
Barn med hund och juniorhandling arrangeras. Anmälan på plats

Anmäl dig via internet eller post
Via internet :www.skk.se, klicka sedan på e-tjänster och välj
internetanmälan
Anmälan per post: Använd blanketten ”Tävlingsanmälan” (finns
att hämta på www.skk.se) som skickas till Berith Uhlén-Svensson,
Staborg, Annabovägen 6, 43972 Fjärås.
SvTeks inteckningskort gäller som delbetalning. Anmälan måste då
skickas in tillsammans med inteckningskorten.
Varje kort är värt 100 kr, skicka korten och ange vilken hund det
gäller.
Anmälningsavgiften sätts in på pg 630671-6 (ange hundens reg.nr
och ras)
Utländska utställare kan betala till IBAN SE41 9500 0099 6042 0240
7583 BIC NDEASESS. Bank Nordea 105 71 Stockholm Vid betalning
via internetbank, ange ras, hundens namn, reg.nr, klass och
medlemsnummer i SvTeK i meddelanderutan..

Medlemskap
Medlemskap i SvTek är obligatorisk för utställare av vuxen terrier
(över 9 mån). För medlemskap i Svenska Terierklubben, SvTek, ring
till SKK tel: 08-795 30 50 eller skicka e-post till medlem@skk.se och
ange att du önskar bli medlem i Svenska Terrierklubben och ange
namn och adress, så kommer ett inbetalningskort på posten.

Information

Frågor angående anmälningar: Berith Uhlén Svensson, Staborg,
tel.0300-545146 (kl 13.00-18.00) e-post bus@b-u-s.se
Övriga frågor: Erica Winberg, 0760-45 67 32, Erica.w@hotmail.com

DOMARE: (med reservation för ändringar)

Brian Smalley, GB
bull, minibull, även valpar
Rade Dakic, Serbien
ast, australisk, cesky, wheaten, irländsk, skye, tysk jakt, kerry blue,
strävhårig fox, släthårig fox, welsh, parson
David Winsley, GB
border, dandie dinmont, norfolk, norwich, skotsk, westie, sealyham,
valpar utom bull och minibull
Mieke Jansen-Kalshoven, Holland
cairn, staff bull, airedale, american hairless, bedlington, english
toy, manchester, nihon teria, tenterfield, glen of imaal, jack russell,
lakeland, silky, yorkshire, terrier brasileiro, american toy fox, rat terrier
Reservdomare: Helena Peterzens, Sverige

Servering

Sydsvenska Terrierklubben. Plats: Hörby Brukshundsklubb,
Näckrosgatan 11, Hörby

Sista anmälnings- och betalningsdag
måndag 23 april 2019

Anmälningsavgifter
Valpklass (4-6 mån)

250 kr

Valpklass (6-9 mån)
250 kr
Juniorklass (9-18 mån)
350 kr
Unghundsklass (15-24 mån)
350 kr
Bruks/jaktklass (15 mån)
350 kr
Öppen klass (15 mån-)
350 kr
Championklass (15 mån-)
350 kr
Veteranklass (8 år-)
250 kr
Barn med hund 30:- och Juniorhandling 50:- (anmäls o betalas på plats)

Anmäl dig via internet eller post
Via internet :www.skk.se, klicka sedan på e-tjänster och välj
internetanmälan
Anmälan per post: Använd blanketten ”Tävlingsanmälan” (finns
att hämta på www.skk.se) som skickas till Berith Uhlén-Svensson,
Staborg, Annabovägen 6, 43972 Fjärås.
SvTeks inteckningskort gäller som delbetalning. Anmälan måste då
skickas in tillsammans med inteckningskorten.
Varje kort är värt 100 kr, skicka korten och ange vilken hund det
gäller.
Anmälningsavgiften sätts in på pg 630671-6 (ange hundens reg.nr
och ras)
Utländska utställare kan betala och hämta ut nummerlappen på plats.

Medlemskap
Medlemskap i SvTek är obligatorisk för utställare av vuxen terrier
(över 9 mån). För medlemskap i Svenska Terierklubben, SvTek, ring
till SKK tel: 08-795 30 50 eller skicka e-post till medlem@skk.se och
ange att du önskar bli medlem i Svenska Terrierklubben och ange
namn och adress, så kommer ett inbetalningskort på posten.
OBS! SKK:s dopingreglemente gäller även på terrierklubbens
utställningar

Information

Frågor angående anmälningar: Berith Uhlén Svensson, Staborg,
tel.0300-545146 (kl 13.00-18.00) e-post bus@b-u-s.se
Övriga frågor: Monica Richard, 070-51 836 86, monica.richard@telia.com

DOMARE: (med reservation för ändringar)

Ingrid Borchorst, Danmark
cesky, dandie, wheaten, nihon teria, norfolk, norwich, skye,
ratonero-bodeguero andaluz
Lokodi Csaba Zsolt, Rumänien
english toy, fox slät, fox sträv, irish glen of imaal, skotsk, staff bull
Geir Flyckt-Pedersen, USA
airedale, american hairless, american toy fox, australisk, border, kerry
blue, lakeland, rat terrier, sealyham
Marie Hogarty, Irland
cairn, irländsk, manchester, parson, westie, yorkshire
Kaisa Metteri-Gold, Finland
ast, bedlington, bull, minibull, jack russell, silky, tenterfield, terrier
brasiliero, tysk jakt, welsh

Hjärtligt välkomna!
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