Terrierutställning Sundsvall
Lördagen den 9 oktober 2021
Utställningen är öppen för alla terrierraser, vuxna och valpar 4-6, 6-9 mån.
Max antal hundar 320 st fördelat på 4 ringar.
Plats: Björkbackegård, Baggböle
Anmälan öppnar 1 september kl 07.00
Sista anmälnings- och betalningsdag
fredagen den 24 september kl 12.00
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 - )
Veteranklass (8 år - )

280 kr
280 kr
380 kr
380 kr
380 kr
380 kr
380 kr
280 kr

Barn med hund och Juniorhandling arrangeras, anmälan är gratis.
OBS Endast anmälan via internet.
Via internet: www.skk.se, klicka sedan på e-tjänster och välj internetanmälan.
Vi kommer att publicera katalogen online på utställningsdagen. Vill du ha en papperskatalog
MÅSTE du förbeställa den samtidigt som du anmäler, pris 50 kr. Inga papperskataloger kommer
finnas på platsen till försäljning.
Vill man anmäla och betala med SvTeks inteckningskort måste man kontakta Anna-Karin på mail
dogfixutstallning@gmail.com.
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 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
Information
Anna-Karin Jiderlund, 076-839 88 98, dogfixutstallning@gmail.com
Domarfördelning
Catharina Hasselgren:
American Staffordshire, Staffordshire bull, Bull, MiniBull

Carl-Gunnar Stafberg:
Airedale, Welsh, Lakeland, Border, Sträv fox, Slät fox, Cesky, Skye, Skotsk, Manchester, American
Toy Fox, Tenterfield, Nihon, Terrier Brasileiro, Rat, American Hairless
Monica Vikner Stafberg:
Parson, Jack Russell, Dandie Dinmont, Irländsk, Cairn, Bedlington, Tysk Jakt, Norfolk, Norwich
Anna-Lena Rylander:
West Highland White, Australisk, Yorkshire, Irish Glen of Imaal, Irish softcoated wheaten, Kerry Blue,
Silky, Sealyham, English toy, Tysk Jakt.

Med tanke på den rådande pandemin ber vi utställarna om förståelse för att vi kanske måste flytta
raser på grund av hur anmälningar faller sig. Vi kommer självklart följa FHM och SKK’s
rekommendationer som gäller, var därför uppmärksam på vår hemsida och vår facebook på
eventuella förändringar
I skrivande stund gäller följande upplägg för ett genomförande av utställningen:
Vi räknar med att genomföra en i stort sett ”vanlig” utställning, men vi uppmanar våra utställare
att inte stanna på utställningsplatsen i onödan eller komma för tidigt. Vaccinationskontroller
kommer genomföras hela dagen så att man inte behöver komma för tidigt.
Både max antal hundar och dessa regler kan komma att ändras om nya besked kommer från SKK
och FHM. Vi förbehåller oss rätten att ställa in finaler eller genomföra förändringar som ökar
säkerheten.

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

