VÄSTSVENSKA TERRIERKLUBBEN
ÖNSKAR ER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL OFFICIELL UTSTÄLLNING
Lördag 20 oktober 2018
Utställningen är öppen för alla vuxna hundar och valpar 4-6 månader samt 6-9 månader.

Plats: Tångahallen, Vårgårda (inomhus)
Anmälningstid: Sista anmälnings- och betalningsdag via Internetanmälan är 2018-09-27,
via Tävlingsanmälan i brevform 2018-09-24.
OBS! För sent inkomna anmälningar/betalningar returneras!
Vaccination enl. gällande bestämmelser. SKKs dopingsreglemente 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 för utställare av vuxen hund 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. eller tävlingsanmälan, som skickas till
(BUS) Berith Uhlén-Svensson, Staborg, Annabovägen 6, 439 72 Fjärås och betala till Västsvenska
Terrierklubbens 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:- Junior-, unghund-, öppen-, jakt och championklass: 370:Kvalificering till Svenska Terrierklubbens juniorhandling-final. Åldersklasser är 10-13 år och 1417 år. Domare meddelas senare. Kvalificeringen sker genom att vinna sin åldersklass. Skulle vinnaren
redan vara kvalificerad går finalplatsen till den först placerade av icke kvalificerade deltagare.
Frågor angående anmälningar: Berith Uhlén-Svensson, Staborg, Annabovägen 6, 439 72 Fjärås,
0300-54 51 46 (13-18) e-post: bus@b-u-s.se
Övriga frågor: Erica Winberg, tfn 0760-45 67 32. e-post: Erica.w@hotmail.com

Domare: (med reservation för ändring)
Brian Aubrey, GB
staff bull

Luis Garjao Henriques, Portugal
bedlington, släth.fox, strävh. fox, airedale, australisk, york, glen of imaal, silky, terrier brasiliero, ast, bull,
minibull

Veli-Pekka Kumpimäki, Finland
skotsk, westie, cesky, dandie dinmont, norfolk, am. toy, ett, manchester, nihon teria, tenterfield, am. hairless,
border, wheaten

Ann-Christin Molin, Sverige
cairn, jack russell, kerry blue, lakeland, welsh, parson russell, tysk jakt, sealyham, irländsk, skye, norwich,
norfolk

Reservdomare: Helena Peterzens, Sverige
Servering

