Nordic Terrier Show 16-17 juni 2018
Östsvenska Terrierklubben inbjuder till officiell tvådagars utställning.
Utställningen är öppen för alla terriers, vuxna och valpar 4-6, 6-9 mån.
Tävlan om nationellt certifikat.
Observera att vi inte delar ut Nordiskt cert på dessa utställningar!
PLATS
Ekängens IP, Eskilstuna
ANMÄLNINGSTID
Sista anmälnings och betalningsdag är onsdagen den 23 maj kl 12.00.
ANMÄLNINGSBLANKETT
SvTek:s anm. blankett finns på hemsidan och mailas till jiderlund@gmail.com
Eller anmäl dig ONLINE på SKK Internetanmälan
ANMÄLNINGSAVGIFT
Valpar (4-6, 6-9 mån) och Veteraner (>8 år -) 250:Övriga klasser 350:Inbetalas på ÖsTek PG 5 63 63-5 (ange hundens reg.nr o ras)
Utländska utställare kan betala och hämta ut nummerlappen på plats.
SvTeks inteckningskort gäller som delbetalning. Anmälan måste då skickas in tillsammans med
inteckningskorten. Varje kort är värt 100 kronor, skicka korten och ange vilken hund det gäller.
Anmälan och eventuella kort skickas till Anna-Karin Jiderlund, Moränvägen 66, 137 64 Jordbro
Medlemskap i SvTek, eller motsvarande i annat land, är obligatorisk för utställare av vuxen terrier
över 9 månader.
Ring 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.
Som tävlande är Du skyldig att följa Svenska Kennelklubbens tävlingsbestämmelser!
INFORMATION:
Anna-Karin Jiderlund, jiderlund@gmail.com

Domare lördag den 16 juni
Adrian Walmsley, Australien: airedale, cesky, dandie dinmont, irländsk, kerry blue, lakeland, parson
russell, skotsk, skye, släth. fox, strävh. fox, tenterfield, tysk jakt, welsh
James Byrnes, Irland: staffordshire bull
Torsten Himmrich, Tyskland: american hairless, american toy fox, cairn, english toy, manchester, norfolk,
norwich, sealyham, silky, westie
Veli-Pekka Kumpumäki, Finland: ast, bedlington, bull, irish glen of imaal, jack russell, lakeland, mini
bull, nihon, rat, brasileiro
Kimmo Mustonen, Finland: australisk, border, wheaten och york

Domare söndag den 17 juni
Adrian Walmsley, Australien: australisk, bedlington, irish glen of imaal, wheaten, jack russell, manchester,
sealyham
James Byrnes, Irland: ast, border, bull, irländsk, kerry blue, mini bull, nihon, rat, tysk jakt, welsh
Torsten Himmrich, Tyskland: staffordshire
Veli-Pekka Kumpumäki, Finland: airedale, american hairless, american toy fox, english toy, norfolk,
norwich, silky, skotsk, westie, york
Kimmo Mustonen, Finland: cairn, cesky, dandie dinmont, lakeland, parson russell, skye, släth. fox, strävh.
fox, tenterfield, brasileiro

Välkomna!

