Luleå Fredag den 15 juli 2022
Övre Norra Terrierklubben inbjuder till officiell utställning.
Utställningen är öppen för alla terriers, vuxna och valpar 4-6mån, 6-9mån.
OBS
om pandemin fortsätter följer vi givetvis rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Det är viktigt att
utställare och besökare håller sig uppdaterade med vad som gäller inför och under utställningen!
Plats: Alvik, Luleå
Anmälan: Sista anmälnings och betalningsdag är Måndagen den 20 juni.
Anmälnings Blankett: SvTek:s anm. blankett finns på hemsidan och mailas till dogfixutstallning@gmail.com
eller sänds till: Anna-Karin Jiderlund, Moränvägen 66, 13764 Jordbro
Eller anmäl dig ONLINE på SKK Internetanmälan
Anm. Avgifter:
Inbetalas på Övre Norra Terrierklubbens konto: Plusgiro: 888 677-2 ange hundens reg,nr på betalningen.
Valpar 280:Veteraner 280:Övriga klasser 380:Utländska utställare kan betala och hämta nr lapp på plats.
SvTeks inteckningskort gäller som delbetalning. Anmälan måste då skickas in tillsammans med
inteckningskorten. Varje kort är värt 100 kronor, ange vilken hund det gäller. Anmälan och eventuella kort
skickas till Anna-Karin Jiderlund, Moränvägen 66, 13764 Jordbro.
Information: norraterrierklubben@gmail.com Eva 070-370 88 28, Agneta 070-375 73 62
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 ange namn och adress, så kommer ett inbetalningskort på posten.
SKK:s dopingreglemente gäller även på Terrierklubbens utställningar
Denna helg har du även möjlighet att ställa ut din hund Lördag i Piteå, Nordic utställning och
Söndag i Torneå, Finland Nordic utställning.

Domare (med reservation för domarändring)
Patrik Cederlöf
am.staff, bullterrier, irish softcoated wheaten, skye, staffordshire bull, minibull.
Mats Lindborg
am. hairless, am.toy fox, border, brazileiro, cairn, cesky terrier, dandie, eng toy, fox slät, nihon teria, rat terrier,
sealyham, tenterfield, tysk jakt, welsh, york,
Catharina Hasselgren
airedale, australisk, bedlington, fox sträv, irish glen of imaal, irländsk, jack russell, , kerry blue, lakeland,
manchester, norfolk, norwich, parson, silky, skotte, westie,

Hjärtligt Välkomna!

