2022 ÅRS VILTSPÅR-SM FÖR TERRIER
Nu är det dags igen för Svenska Terrierklubbens SM i viltspår!
SAIGIT-medlemmar vars hundar uppfyller SvTeks krav välkomnas att anmäla sitt intresse
för att representera klubben och rasen på Viltspår-SM för terrier 2022.
Tävlingen kommer att hållas lördagen den 2 juli i Vänersborg.
Till Viltspår-SM brukar många olika terrierraser anmälas, och vi vill gärna se en, helst två
glennar på årets SM. SAIGIT bjuder på anmälningsavgiften om 600 kr för de som deltar.
OBS! SvTek reserverar sig för eventuella förändringar. Tävlingen kan bli inställd med kort
varsel, eller annat kan hända som begränsar antalet ekipage som kan vara med.
Anmäld hund måste enligt SvTek ha kvalificerat sig genom att ha uppnått titeln SE VCH,
alternativt ha nått upp till 3 st 1:a pris i öppen klass, och vara stambokförd i SKK.
Om fler än två glennar anmäls sker uttagning inom SAIGIT enligt de regler som finns på
SAIGIT:s hemsida längst ner under fliken Aktiviteter > Viltspår.
Tävlingen genomförs som ett vanligt prov i öppen klass enligt SKK:s regelverk.
Du som har en viltspårande glen, ta chansen och var med på något riktigt roligt och
spännande! Om du tror att det är något för er gör du så här:
Maila uppgifter till SAIGITs viltspårkommitté (se mailadress nedan) om de officiella
viltspårprov hunden genomgått. Vi behöver ditt namn, hundens officiella namn och
registreringsnummer, samt datum och resultat för de olika proven (ej Anlagsklass).
När anmälningstiden gått ut avgörs vilka hundar som kvalificerat sig enligt reglerna.
Samtliga anmälda meddelas om resultatet, och SAIGIT anmäler vinnarna till tävlingen.
Bokar mat, boende och annat gör deltagaren själv enligt Svenska Terrierklubben,
och frågor om tävlingen ställs även dit. Se info från SvTek på nästa sida.

Din anmälan mailar du till SAIGIT senast den 16 maj 2022 till
viltspar@saigit.se

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

INFORMATION FRÅN SVTEK
Sista anmälningsdag från klubbarna till SvTek är 2022-06-05 kl. 24.00
Till alla anmälda kommer därefter att skickas PM.
Förutom anmälningsavgiften om 600 kr som klubben betalar tillkommer för var och en
eventuell kostnad för övernattning samt resekostnader. Var och en bokar inkvartering.
Vi svarar gärna på frågor om Viltspårs-SM, och information kommer att finnas på SvTeK:s
hemsida samt i Terrierposten nr 2/2022. Vi hoppas på stort deltagande i årets Viltspår-SM
för alla terrierraser 2022!
Varmt välkomna till en som vi tror spännande och gemytlig helg!
Susanne Sarezäter
Anita Peterson
viltspars-sm@sydnet.net anita65@telia.com
0768-009771
0706455225

