Baggböle, Njurunda 12 oktober 2019
Svenska Terrierklubben inbjuder till officiell utställning.
Utställningen är öppen för alla terriers, vuxna och valpar 4-6, 6-9 mån.
Plats:
Björkbacke Gård, Baggböle
Anmälningstid:
Sista anmälnings- och betalningsdag är fredagen den 13 september kl 12.00
Anmälningsblankett:
SvTek:s anm. blankett på hemsidan kan skickas eller mailas, eller anmäl dig ONLINE på SKK’s Internet anmälan, eller SKK:s pg blankett utan förtryckt
kontonummer (beställs genom SKK).
Medlemskap i SvTek är obligatorisk för utställare av vuxen terrier (över 9 mån).
Utländska utställare behöver inte vara medlemmar i SvTek.
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
Anmälningsavgift: Inbetalas på SvTek’s PG 85 97 07-2 (ange tillfälle, hundens
reg.nr och ras)
(Utländska utställare kan betala och hämta ut nummerlappen på plats )
Valpar (4-6, 6-9 mån) och Veteraner (8 år -) 250:Junior (9-18), Unghund (15-24) Bruks/Jakt (15 mån-) Öppen (15-) samt Champion
(15 -) 350: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.
Anmälan och eventuella kort skickas till: Anna-Karin Jiderlund, Moränvägen 66, 137
64 Jordbro. Mail: jiderlund@gmail.com
Information: Anna-Karin Jiderlund, 076-839 88 98, dogfixutstallning@gmail.com
Domare:
Liselotte Johansson, Sverige:

Airedale, american hairless, american toy fox, Kerry blue, Lakeland, Staffordshire,
tysk jakt, welsh, west highland white, Yorkshire
Anne Klaas, Estland:
American Staffordshire, bull, minibull, cesky, dandie dinmont, English toy, Norfolk,
Norwich, Sealyham, silky, tenterfield, terrier brasileiro
Ann-Christin Molin, Sverige:
Bedlington, slät fox, sträv fox, irish softcoated wheaten, jack russell, parson, skotsk,
skye
Marja Salminen, Finland:
Australisk, border, cairn, glen of Imaal, irländsk, manchester, nihon teria, rat terrier
BIS domare Anne Klaas
Hjärtligt välkomna!

