2021 ÅRS VILTSPÅR-SM FÖR TERRIER
Nu är det åter dags att ladda inför Svenska Terrierklubbens SM i viltspår!
Alla SAIGIT-medlemmar vars hundar uppfyller SvTeks krav välkomnas att anmäla sitt
intresse för att representera klubben och rasen på Viltspår-SM för terrier 2019.
Tävlingen planeras att hållas lördagen den 20 juni, i Östergötland och Örebro län.
Exakt plats meddelas senare.
Till Viltspår-SM brukar många olika terrierraser anmälas och vi vill gärna se minst en,
helst två glennar även på årets SM. SAIGIT bjuder på anmälningsavgiften om 500 kr
för de två hundar som utses till att delta för klubben.
OBS! Reservation för eventuella och snabba förändringar! Tävlingen kan bli inställd
med kort varsel, eller annat kan hända på vägen som gör att man får överväga hur
många ekipage som kan vara med.
Anmäld hund måste enligt SvTeks beslut ha kvalificerat sig genom att ha uppnått titeln
SE VCH. Om fler än två hundar anmäls sker uttagning enligt de vidare antagningsregler
som finns på SAIGITs hemsida under fliken Aktiviteter/Viltspår.
Tävlingen genomförs som ett vanligt prov i öppen klass enligt SKKs regelverk.
Du som viltspårar med din glen, ta chansen och var med på något riktigt roligt och
spännande! Om du känner att det här är något för er gör du så här:
Maila uppgifter till SAIGITs viltspårkommitté (se kontaktinfo nedan) om de officiella
viltspårprov hunden genomgått. Vi behöver ditt namn, hundens officiella namn och
registreringsnummer, samt datum, klass (anlag/öppen) och resultat för de olika proven,
samt datum för viltspårchampionat. När anmälningstiden gått ut avgörs vilka hundar
som kvalificerat sig enligt antagningsreglerna. Samtliga anmälda meddelas om resultatet,
och SAIGIT anmäler vinnarna till tävlingen.
Frågor om och bokningar av mat, boende och annat gör deltagaren själv enligt
Svenska Terrierklubben, se detaljer på nästa sida.

Din anmälan mailar du senast den 9 maj 2021 till viltspar@saigit.se

Välkomna med era anmälningar!
SAIGITs viltspårkommitté:
Ing-Marie Alfredsson
Ingrid Wennerhag

INFORMATION FRÅN SVTEK
Sista anmälningsdag från klubbarna till SvTek är 2021-05-31 kl. 24.00
Till alla anmälda kommer därefter att skickas PM.
Förutom anmälningsavgiften som klubben betalar tillkommer för var och en eventuell
kostnad för övernattning samt resekostnader. Var och en bokar själv inkvartering.
Förslag på inkvartering:
I Mjölby finns Skogssjöbadens Camping, Väderkvarnsbackens korttidscamping (endast
1 dygns övernattning), First Camp i Linköping Glyttinge. Camping Askersund, Borensberg.
Samling, lottdragning, tävling samt prisutdelning kan komma att se annorlunda ut mot
tidigare år. Mer information kommer i PM till de anmälda.
Vi svarar gärna på frågor om Viltspårs-SM, och information finns på SvTeKs hemsida samt
kommer i Terrierposten nr 2/2021. Vi hoppas återigen på stort deltagande i årets ViltspårSM för alla terrierraser 2021!
Varmt välkomna till en som vi tror spännande och gemytlig helg!
Susanne Sarezäter
viltspars-sm@sydnet.net
0768-009771

Anita Peterson
anita65@telia.com
0706455225

