
Officiell utställning av Irish Glen of Imaal terrier 
i Västerås fredagen den 21 juli 2023 kl 14.00 
Utställningen är öppen för alla vuxna hundar och valpar 4-6, 6-9 mån. 
 
Arrangö:r    The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal terrier 
Plats:        Uteplan hos Västerås Kennelklubb, Ekeberga, Västerås 
                   Parkeringsplatser finns i anslutning till anläggningen. 
                   
Anmälan via hemsidan www.saigit.se under fliken Utställning  
Välj ”Internetanmälan” eller ”Blankett för postanmälan” 
Internetanmälan öppnar lördagen den 15 april kl 12.00 
 
Sista anmälnings- och betalningsdag 
Vid Internetanmälan måndagen den 19 juni 2023. 
Anmälan per post ska vara poststämplad senast 2023-06-16 
 
OBS! För sent inkomna anmälningar/betalningar returneras! 
 
Anmälningsavgifter 
Valpklass (4-6 mån)  250 kr 

Valpklass (6-9 mån)  250 kr 

Juniorklass (9-18 mån)  350 kr 

Unghundsklass (15-24 mån) 350 kr 

Öppen klass (15 mån-)   350 kr 

Championklass (15 mån-)  350 kr 

Veteranklass (8 år-)  250 kr 

 

 
 

Anmälningsavgiften 
ska betalas samtidigt med anmälan till SAIGIT:s bankgiro 124-4946 eller Swishnummer 123 681 1962, 

ange registreringsnummer. Utländska utställare kan betala till lBAN: SE29 8000 0823 9615 3242 5509, 

BIC: SWEDSESS, Bank: Snapphanebygdens Sparbank, Bjärnum.  

Vid inställd tävling p g a förnyade coronarestriktioner el dyl, eller alltför få anmälda hundar,  

betalas anmälningsavgiften tillbaka. 

Medlemskap 
Medlemskap i SKK-ansluten klubb är obligatoriskt för utställare av vuxen hund (fr o m juniorklass). 
Utländska utställare ska vara medlemmar i en motsvarande klubb i hemlandet. 
För medlemskap i The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal terrier, skicka e-post  
till kassor@saigit.se och ange att du vill bli medlem plus namn och adress, så får du 
inbetalningsinformation tillbaka. 
 
OBS! SKK:s dopingregler gäller även på rasklubbarnas utställningar. 
         Alla hundar, även utom tävlan, måste kunna uppvisa giltigt vaccinationsintyg! 
 
DOMARE: Inger Hansson (reservation för ändringar) 
 
Vid frågor kontakta tävlingskommittén 
Helen Eriksson   Karl Smedstad 
skattungen@yahoo.se  sekreterare.saigit@gmail.com 
Mobil 0702 998 387  Mobil 0733 664 916 
 
 
 
Hjärtligt välkomna! 
Styrelsen 
SAIGIT 

mailto:kassor@saigit.se
mailto:skattungen@yahoo.se
mailto:sekreterare.saigit@gmail.com

	Anmälan via hemsidan www.saigit.se under fliken Utställning  Välj ”Internetanmälan” eller ”Blankett för postanmälan”
	Internetanmälan öppnar lördagen den 15 april kl 12.00  Sista anmälnings- och betalningsdag
	Anmälningsavgifter
	Medlemskap
	DOMARE: Inger Hansson (reservation för ändringar)
	Vid frågor kontakta tävlingskommittén
	Hjärtligt välkomna! Styrelsen SAIGIT

