INOFFICIELL UTSTÄLLNING
Svenstavik
2 augusti 2019
Välkommen till Svenska Whippetklubbens
inofficiella utställning den 2 augusti 2019.
Utställningsplatsen är Galhammarens IP.

Domare:
Maria Gustafsson, kennel Nemaz Problemaz,
Sverige

Sista anmälningsdag
Via internetanmälan 15 juli 2019, kl. 12.00.
Inga efteranmälan accepteras.
Anmälningsavgifter:
Valp (4-6 mån)
Valp (6-9 mån)
Juniorklass (9-18 mån)
Kryptorchid (9 mån - )
Unghundsklass (15-24 mån)
Bruksklass (15 mån - )
Öppenklass (15 mån - )
Championklass (15 mån - )
Seniorklass (8 -10 år)
Veteranklass (10 år -)

SEK
175:- kr
175:- kr
260:- kr
260:- kr
260:- kr
260:- kr
260:- kr
260:- kr
175:- kr
20:- kr

SPECIALKLASSER
Specialklasserna anmäls på utställningen.
Barn med Hund / Junior handling
Barn med hund gäller ålder upp till 10 år och
Junior Handling gäller ålder 10-16 år. 25
kr/ekipage. Hunden behöver inte vara anmäld
till utställningen för att få delta i Barn med hund
och Juniorhandling. Klassen är öppen för alla
raser.
Parklass
Två så lika hundar som möjligt. Hundarna
behöver inte vara anmälda till utställningen och
även hundar i valpklass äger rätt att delta. 50
kr/par
Generationsklass
Minst 3 hundar i rakt nedstigande generation.
Hundarna behöver inte vara anmälda till
utställningen oavsett hur många som deltar i
klassen. Även hundar i valpklass äger rätt att
delta. 75 kr/klass

Anmälan

Krav på deltagande

Anmäl på www.skk.se, klicka sedan på
”e-tjänster” och välj ”internetanmälan”. Klicka
på ”lista över utställningar” och välj inofficiella
utställningar. Välj utställning.

Vaccinationer enligt SKK:S Championat- och
utställningsbestämmelser. För deltagande
krävs att samtliga ägare till svensk hund är
medlem i Svenska Whippetklubben.
Inga valpar under fyra månader får vistas på
området.

PM och nummerlappar skickas ut till alla
utställare med E-post. Väljer du att få utskrivit
din nummerlapp, hämtas den i sekretariatet
på utställningen.

Priser
Vi tar tacksamt emot priser.

Frågor om utställningen
Lena Robertsson
E-post: lena.robertsson@gmail.com

Frågor om din anmälan
Jeannette Lindblad
E-post: viceordforande@whippetklubben.se

Svenska Whippetklubben önskar dig en trevlig dag och lycka till!
Sponsorer

