VÄSTSVENSKA KLUBBEN
ÖNSKAR ER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL OFFICIELL UTSTÄLLNING
Söndag 13 maj 2018
Utställningen är öppen för alla s, vuxna och valpar 4-6 månader samt 6-9 månader.
Plats: Tånga Hed, Vårgårda (inomhus)
Anmälningstid: Sista anmälnings- och betalningsdag via Internetanmälan är 2018-04-16,
via Tävlingsanmälan i brevform 2018-04-09.
OBS! För sent inkomna anmälningar/betalningar returneras!
Vaccination enl. gällande bestämmelser. SKKs dopingsreglemente gäller även på klubbens utställningar. Som
tävlande är Du skyldig att följa Svenska Kennelklubbens och Svenska klubbens tävlingsbestämmelser. Dessa
finns på webbplats www.skk.se samt kan beställas hos informationsavdelningen på tfn: 08-795 30 30.
Medlemskap i SvTeK är obligatoriskt för utställare av vuxen över 9 månader. Om du inte är medlem, så ring
SKK 08-795 30 50 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 SKK:s Internetanmälan. Det går även att använda SKK:s Tävlingsanmälan,
som skickas till (BUS) Berith Uhlén-Svensson, Staborg, Annabovägen 6, 439 72 Fjärås och betala till
Västsvenska klubben pg 24 07 58-3. 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.
Anmälningsavgift: Valpar/veteraner 270:- Övriga klasser: 370:(Tonårshandling 50:-, Barn med hund 30:-, betalas på plats)
Information: Berith Uhlén-Svensson, Staborg, Annabovägen 6, 439 72 Fjärås,
tfn 0300-54 51 46 (13-18) e-post: bus@b-u-s.se
Erica Winberg, tfn 0760-45 67 32. e-post: Erica.w@hotmail.com

Domare: (med reservation för ändring)
Otto Krcal, Österrike:
dandie dinmont, skotsk, west highland white, norwich, lakeland, welsh, bedlington,
släthårig fox, strävhårig fox, skye, sealyham
Gertrud Hagström, Sverige:
jack russel, irländsk, irish soft coated wheaten, silky, yorkshire, airedale, glen of imaal,
american toy fox, english toy, nihon teria, tenterfield, cesky, brasiliero, tysk jakt, american hairless , rat
Catharina Hasselgren, Sverige:
ast, border, australisk, kerry blue, cairn, parson russell, norfolk
John Scanlan, England:
bull, miniatyr bull, manchester
Craig Scanlan, England:
staffordshire bull
Reservdomare: Helena Peterzens, Sverige
På plats finns servering och försäljning av hundartiklar etc.

