
VÄSTSVENSKA TERRIERKLUBBEN  
ÖNSKAR ER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL OFFICIELL UTSTÄLLNING 

DOMARÄNDRING 
Lördag 3 oktober 2020 

Vår höstutställning i år blir i något annorlunda form p g a rådande omständigheter. 
Antalet anmälda hundar begränsas till 240 därefter stängs anmälan. Endast internetanmälan. 
Principen först till kvarn gäller. 1 person per anmäld hund släpps in. Ingen publik. Alla 
deltagare uppmanas att lämna lokalen efter avslutad rasbedömning då inga finaler kommer 
att hållas. 
Tångahallen har 2 stora entréer varav en användes som ingång och en som utgång. Dagen 
kommer att vara indelad i 5 tidsintervall med tid före och efter bedömning för att ta sig i och 
ur lokalen. Detta för att vi ska strikt kunna hålla det tillåtna antalet på max 50 personer som 
samtidigt får vistas på evenemanget. 
Endast bedömning rasvis som avslutas med BIR/BIM. Inga finaler.  
Ingen servering 
Utställningen är öppen för alla vuxna hundar från 9 månader 
Plats: Tångahallen, Vårgårda (inomhus) 
Anmälningstid: Anmälningen öppnar 22/8 och stänger då antalet är fullt eller senast 7/9. 
Vaccination enl. gällande bestämmelser. SKKs dopingreglemente gäller även på Terrierklubbens 
utställningar. Som tävlande är Du skyldig att följa Svenska Kennelklubbens och Svenska 
Terrierklubbens tävlingsbestämmelser. Dessa finns på webbplats www.skk.se samt kan beställas hos 
informationsavdelningen på tfn: 08-795 30 30. 
Medlemskap i SvTeK är obligatoriskt. Om du inte är medlem, så ring SKK 08-795 33 44 eller skicka 
e-mail till medlem@skk.se och ange att du önskar bli medlem i Svenska Terrierklubben.  
Ange namn och adress, så kommer ett inbetalningskort på posten. 

 
Anmälan: Anmälan görs genom SKKs Internetanmälan. 

 
Anmälningsavgift: Veteraner 300:- junior-, unghund-, öppen-, jakt och championklass: 400:- 
 
I händelse av ändrade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten före 19/9 som medför 
att utställningen måste ställas in återbetalas hela anmälningsavgiften. Om utställningen ställes 
in efter 19/9 återbetalas 80%.  

Frågor angående anmälningar: Anna-Karin Jiderlund, Moränvägen 66, 137 64 Jordbro, 
076-839 88 98 e-post: dogfixutstallning@gmail.com 
Övriga frågor: Erica Winberg, 0760-45 67 32. e-post: Erica.w@hotmail.com 

 

Domare: (med reservation för ändring) 
 
Charlotta Mellin 
dandie dinmont, airdale, american toy fox, bedlington, jack russell, english toy, irish glen of imaal, 
nihon teria, parson russell, sealyham, tenterfield, wheaten, yorkshire, american, hairless, rat, cesky, tysk 
jakt, welsh 
 
Catharina Hasselgren  
cairn, amstaff, australisk, staffordshire bull, lakeland, skye, manchester, westie 
 
Jonny Andersson 
border, bullterrier, minibullterrier, kerry blue, norfolk, norwich, skotsk, terrier brasileiro, strävhårig fox, 
släthårig fox, irländsk, silky 

 


