INFORMATION FRÅN LOKALKLUBBARNA
Terrierpromenader i Stockholm
i höst!

I nuläget vet vi ju inte mycket om hur
restriktionerna för träffar blir under
hösten, men vi hoppas att nedanstående två arrangemang kan komma att
genomföras. Men – håll koll på ÖsTeks
hemsida när det närmar sig, för vidare information.

Lördag 4 september planerar vi en hundpromenad på Långholmen, som avslutas på ett hundvänligt fik där. Promenaden är ca 1 timme lång. Vi samlas vid Långholmsbrons fäste
(på Långholmssidan) klockan 11.00.
Lördagen den 2 oktober planerar vi en promenad på Djurgården
som även den avslutas på ett hundtillåtet fik. Vi samlas på busshållplatsen ”Djurgårdsbrunns värdshus” kl 11.00.
Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rådande riktlinjer så
därför måste du föranmäla närvaro senast dagen innan respektive promenad, så att vi vet ungefär hur många som kommer och
planera därefter.
Anmäl dig till Kerstin 072-522 10 25 (sms räcker)
Hjärtligt välkommen!
Kerstin Ekegren
Söndagen den 9 maj arrangerade VäTek
ett prova på tillfälle i viltspår där deltagarna fick lära sig grunderna.
Alla hundar klarade sina spår med
bravur. Vi fick en fin dag trots ihållande
regn. Alla deltagare fick en klöv med sig
hem för fortsatt träning.
Andrea Ahnmark och Cathrin Lindefelt

Terrierutställning i Vårgårda
med reservation för ändringar
Lördag den 2 oktober 2021
Utställningen är öppen för alla terrier, vuxna och valpar 4-6, 6-9 mån.

Arrangör och utställningsplats
Arrangör: Västsvenska Terrierklubben.
Plats: Tångahallen, Vårgårda (inomhus)
Sista anmälnings- och betalningsdag
Anmälningen öppnar 2021-08-22.
Sista anmälnings- och betalningsdag via Internetanmälan och
Tävlingsanmälan i brevform 2021-09-10.
Vill du anmäla med blankett i brev skickas denna till Anna-Karin
Jiderlund, Moränvägen 66, 137 64 Jordbro och anmälningsavgiften
sättes in på plusgiro 240758-3
OBS! För sent inkomna anmälningar/betalningar returneras!
Anmälningsavgifter
Valpklass (4-6 mån)
Valpklass (6-9 mån)
Juniorklass (9-18 mån)
Unghundsklass (15-24 mån)
Bruks/jaktklass (15 mån)
Öppen klass (15 mån-)
Championklass (15 mån-)

300 kr

Veteranklass (8 år-)

300 kr

300 kr
400 kr
400 kr
400 kr
400 kr
400 kr

Barn med hund och Juniorhandling (anmäls o betalas på plats)

I händelse av ändrade rekommendationer från Folhälsomyndig
heten fram t o m 15/9 som medför att utställningen måste
ställas in återbetalas hela anmälningsavgiften. Vid ändringar
efter 15/9 återbetalas 80%.
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
webb-plats www.skk.se samt kan beställas hos
informationsavdelningen på 08-795 30 30

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 33 44 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: 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 ändringar)
Marie Gadolin
american toy, american rat, american hairless, australisk, bedlington,
brasiliero, cesky, english toy, manchester, nihon teria, norfolk, norwich,
sealyham, silky, skotsk, skye, tenterfield, tysk jakt

Juan Carlos Rosas
american staffordshire, border, bull, miniatyrbull, strävh. fox, släth. fox,
lakeland, parson, yorkshire

Dodo Sandahl
airedale, cairn, dandie dinmont, glen of imaal, irish, kerry blue, welsh,
westie

Johan Sandström
staffordshire bull, wheaten, jack russell
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