KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR
Terrierutställning i Skellefteå

Terrierutställning i Skellefteå

lördagen 15 juni 2019
Utställningen är öppen för alla terriers, vuxna och valpar 4-6, 6-9
mån.
För bokning av husvagnsplats ring: Ammi 070-643 97 19

lördagen 31 augusti 2019
Utställningen är öppen för alla terriers, vuxna och valpar 4-6, 6-9
mån.

Arrangör och utställningsplats
Arrangör och utställningsplats
Övre Norra Terrierklubben. Plats: Skellefteå, Bergsbyns SK

Övre Norra Terrierklubben. Plats: Skellefteå
För bokning av husvagnsplats ring: Ammi 070-643 97 19

Sista anmälnings- och betalningsdag

Sista anmälnings- och betalningsdag

måndagen den 20 maj kl 12.00

måndagen den 5 augusti kl 12.00

Anmälningsavgifter

Anmälningsavgifter

Valpklass (4-6 mån)

250 kr

Valpklass (4-6 mån)

250 kr

Valpklass (6-9 mån)
Juniorklass (9-18 mån)
Unghundsklass (15-24 mån)
Bruks/jaktklass (15 mån)
Öppen klass (15 mån-)
Championklass (15 mån-)
Veteranklass (8 år-)

250 kr
380 kr
380 kr
380 kr
380 kr
380 kr
250 kr

Valpklass (6-9 mån)
Juniorklass (9-18 mån)
Unghundsklass (15-24 mån)
Bruks/jaktklass (15 mån)
Öppen klass (15 mån-)
Championklass (15 mån-)
Veteranklass (8 år-)

250 kr
380 kr
380 kr
380 kr
380 kr
380 kr
250 kr

Anmäl dig via internet eller post
Via internet: www.skk.se, klicka sedan på e-tjänster och välj

Anmäl dig via internet eller post
Via internet: www.skk.se, klicka sedan på e-tjänster och välj

internetanmälan

internetanmälan

Anmälan per post: Använd blanketten ”Tävlingsanmälan” (finns

Anmälan per post: Använd blanketten ”Tävlingsanmälan” (finns

att hämta på www.skk.se) som skickas till Anna-Karin Jiderlund,
Moränvägen 66, 137 64 Jordbro
SvTeKs inteckningskort gäller som delbetalning. Anmälan måste då
skickas in tillsammans med inteckningskorten.
Varje kort är värt 100 kronor, skicka korten och ange vilken hund det
gäller.
Anmälningsavgiften sätts in på ÖNTEK PG 5 888677-2 (ange hundens reg.nr och ras)
Utländska utställare kan betala och hämta ut nummerlappen på plats

att hämta på www.skk.se) som skickas till Anna-Karin Jiderlund,
Moränvägen 66, 137 64 Jordbro
SvTeKs inteckningskort gäller som delbetalning. Anmälan måste då
skickas in tillsammans med inteckningskorten.
Varje kort är värt 100 kronor, skicka korten och ange vilken hund det
gäller.
Anmälningsavgiften sätts in på ÖnteK PG 5 888677-2 (ange hundens
reg.nr och ras)
Utländska utställare kan betala och hämta ut nummerlappen på plats

Medlemskap

Medlemskap

Medlemskap i SvTeK är obligatorisk för utställare av vuxen terrier (över 9
mån).
För medlemskap i Svenska Terrierklubben, 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.

Medlemskap i SvTeK är obligatorisk för utställare av vuxen terrier (över
9 mån).
För medlemskap i Svenska Terrierklubben, 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

OBS! SKK:s dopingreglemente gäller även på terrierklubbens
utställningar

Information

Information

norraterrierklubben@gmail.com, Carina 076-130 71 91,
Jenny-Ann 070-253 20 77

norraterrierklubben@gmail.com, Carina 076-130 71 91,
Jenny-Ann 070-253 20 77

DOMARE (med reservation för ändringar)

DOMARE (med reservation för ändringar)

Luc Detry, Belgien
border, cairn, fox släth. fox strävh. wheaten, irländsk,jack russell,
kerry blue, lakeland, skotsk, welsh, westie

Elzbieta Chwalibog, Polen
airedale, bedlington, border, fox släth. fox strävh. irländsk, kerry
blue, lakeland, norfolk, norwich, sealyham, skotsk, skye, staffordshire
bull, welsh, westie

Lokodi Csaba Zsolt, Rumänien
airedale, american hairless, ast, american toy fox, australisk, bedlington,
brazileiro, bull, cesky, dandie dinmont, english toy, glen of imaal,
manchester, minibull, nihon teria, norfolk, norwich, parson, rat terrier,
sealyham, skye, silky, staffordshire bull, tenterfield, tysk jakt, york

Hjärtligt välkomna!
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Torsten Himmrich, Tyskland
ast, american hairless, american toy fox, australisk, bull, cairn, cesky,
dandie dinmont, english toy, glen of imaal, wheaten, jack russell,
manchester, minibull, nihon teria, rat terrier, silky, tenterfield, brasileiro,
tysk jakt, york

Hjärtligt välkomna!

