
Terrierutställning i Bjuv lördag 10 sep 2022 
Utställningen är öppen för alla terrier, vuxna och valpar 4-6 mån, 6-9 månader 

Arrangör och utställningsplats: 
Sydsvenska Terrierklubben. Plats: Bjuvs Brukshundklubb, Bjuv  

Sista anmälnings- och betalningsdag: 
Måndag 8 augusti 2022 kl 12.00. Vi förbehåller oss rätten att stänga anmälan vid maximalt antal anmälda hundar. 

Anmälningsavgifter: 
Valpklass (4-6 mån) 300 kr 
Valpklass (6-9 mån) 300 kr 
Juniorklass (9-18 mån) 400 kr 
Unghundsklass (15-24 mån) 400 kr 
Bruks/jaktklass (15 mån) 400 kr 
Öppen klass (15 mån-) 400 kr 
Championklass (15 mån-) 400 kr 
Veteranklass (8 år-) 300 kr 

Anmäl dig via internet eller post: 
Via internet: www.skk.se klicka sedan på e-tjänster och välj internetanmälan 

Anmälan per post: Använd blanketten ”Tävlingsanmälan” (finns att hämta på www.skk.se) som skickas till Pia Molin, Ryckelösa 
Sofielund, 585 61 Linghem. 

Katalogen publiceras on-line på utställningsdagen kl 07.00. Vill du ha en papperskatalog bör du förbeställa den samtidigt som 
du anmäler, pris 40 kr, ett mycket litet antal papperskataloger kommer att finnas till försäljning på utställningen. 

SvTeks inteckningskort gäller som delbetalning. Anmälan måste då skickas in tillsammans med inteckningskorten. Varje kort är 
värt 100 kr, skicka korten och ange vilken hund det gäller. Inteckningskort gällande tom 31/12 2020 har förlängd giltighet tom 
31/12 2022.  
Anmälningsavgiften sätts in på bg 5325-4041 (ange hundens reg.nr och ras) 
Utländska utställare kan betala och hämta ut nummerlappen på plats. 

Medlemskap: 
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 33 44 eller skicka e-post till medlem@skk.se och ange att du önskar bli medlem i Svenska 
Terrierklubben och ange namn och adress, så kommer ett inbetalningskort på posten. 
OBS! SKK:s dopingreglemente gäller även på Terrierklubbens utställningar 

Information: 
Frågor angående anmälningar: Pia Molin, Ryckelösa Sofielund, 585 61 Linghem, tel 070-723 66 64, 013-700 69, e-post: 
piamolin@telia.com 
Övriga frågor: Jörgen Lundqvist, 0793–20 48 01, e-post viceordf.sytek@gmail.com 

DOMARE: (med reservation för ändringar!) 
Vibeke Rördam (Dk) 
American hairless, Irish glen of imaal, Jack Russel, Nihon Teria, Rat, Skotsk terrier, Terrier Brasileiro, Tysk jakt, West Highland 
White 

Margret Möller-Sieber (DE) 
Airedale, Australisk, Cairn, Dandie dinmont, ISCWT, Lakeland, Manchester, Sealyham, , Skyterrier, Tenterfield, Welsh, Yorkshire  

Masa Siroka (SL) 
American toy fox, Bedlington, Border, Bullterrier, Minibull, Cesky, Irländsk, Kerry blue, Norfolk, Norwich, Parson russel, Silky 

Viva Maria Soleckyj-Szpunar (PL) 

American staffordshire, English toy, Foxterrier slät, Foxterrier sträv, Staffordshire bull 

BIS-domare Masa Siroka, Slovenien 

OBS! Vid stort antal anmälningar kan valpar komma att dömas av annan domare! 

 

Hjärtligt välkomna! 

http://www.skk.se/

