OFFICIELL UTSTÄLLNING
VINGÅKER
26 oktober 2019
Utställningsplats

Domare:

förflutit mellan första och sista provtillfället.
Hunden ska gå i LC Klass 1 för att kunna
anmälas i bruksklassen. En kopia av
licensboken mejlas till
viceordforande@whippetklubben.se

Sista anmälningsdag

Inga valpar under fyra månader får
vistas på området.

Vingåker Tennishall i Vingåker.
Utställningen är inomhus.
Agneta Kappers, Sverige, kennel Kapriol
Via internetanmälan 7 oktober 2019, kl. 12.00.
Anmälan är bindande och inga efteranmälningar accepteras.
Anmälningsavgifter:
Valp (4-6 mån)
Valp (6-9 mån)
Juniorklass (9-18 mån)
Unghundsklass (15-24 mån)
Bruksklass (15 mån - )
Öppenklass (15 mån - )
Championklass (15 mån - )
Veteranklass (>8 år)

SEK
175:- kr
175:- kr
295:- kr
295:- kr
295:- kr
295:- kr
295:- kr
175:- kr

Anmälan

1. Anmäl på www.skk.se, klicka sedan på
”E-TJÄNSTER” och välj
”Internetanmälan”
2. Klicka på ”lista över utställningar” och
välj ”Officiella utställningar”
3. Välj ”Samtliga utställningar”
4. Välj ”ras” och ”Visa endast
specialklubbsutställningar”
5. Välj ”Utställning”

Krav på deltagande

Vaccinationer enligt SKK:S Championatoch utställningsbestämmelser. För deltagande krävs att samtliga ägare till svensk
hund är medlem i Svenska Whippetklubben
Krav på deltagande i bruksklass.
Placering inom den övre halvan av resultatlistan vid minst två nationella och/eller internationella Lure Coursing eller Races prov.
Om sådana placeringar har skett vid Lure
Coursing prov ska dessutom minst 75 % av
maxpoängen ha uppnåtts. Resultat från
klasserna veteran, sprinter och klass 2 är
inte giltiga. Minst ett år och en dag ska ha

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

Betalning på utställningen

Vi uppskattar om ni antingen betalar med
SWISH (123 452 50 36) eller har jämna
pengar

Frågor om utställningen

Madeleine Eriksson, tel 070-2415195
madeleine@whippetklubben.se

Frågor om din anmälan

Jeannette Lindblad, tel 073-0512771
viceordforande@whippetklubben.se

Svenska Whippetklubben önskar dig en trevlig dag och lycka till!

