
Sydsvenska Terrierklubbens inbjuder till officiell tvådagarsutställning i Bjuv 
lördag och söndag den 8 och 9 september 2018 
 
Utställningen är öppen för alla terriers, vuxna och valpar 4-6, 6-9 månader 
           
PLATS: Bjuvs Brukshundklubb, Ågatan, Bjuv. 
Husvagnsparkering på hänvisad plats 100:-. Boka/frågor: sekreterarebjuvsbk@gmail.com  
  
ANMÄLNINGSTID:  
Sista anmälnings- och betalningsdag är måndag 20 augusti 2018 
 
ANMÄLAN görs online genom SKK:s Internetanmälan  
Det går även att använda SKK:s Tävlingsanmälan, som skickas direkt till (BUS) 
Berith Uhlén-Svensson, Staborg, Annabovägen 6, 43972 Fjärås och betala till pg 630671-6. 
 
Vill du delbetala med SvTeks inteckningskort, måste du skicka anmälan + kort till BUS (adress ovan) och betala till  
pg 630671-6 
Utländska utställare kan också använda SKKs Entryform, skickas till BUS (adress ovan) och  
betala och få nummerlapp på plats. OBS! Glöm ej bifoga stamtavla om hunden ställs första gången i Sverige 
 
ANMÄLNINGSAVGIFT: Valpar (4-6, 6-9 mån) och Veteraner 250:- Övriga klasser 350:- 
Barn med hund 30:- och Juniorhandling 50:- anmäls o betalas på plats 
 
FRÅGOR RÖRANDE ANMÄLDA HUNDAR besvaras av BUS (Berith Uhlén Svensson)  

mellan 13.00-18.00  tel.0300-545146 eller e-post bus@b-u-s.se 

 
ÖVRIG INFO: Monica Richard 070 5183686 eller e-post ulfrichard@telia.com  
 
Medlemskap i SvTek, eller motsvarande i annat land, är obligatorisk för utställare av  
vuxen terrier över 9 månader. Ring SKK tel: 08-795 30 50 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. 
Som tävlande är Du skyldig att följa Svenska Kennelklubbens tävlingsbestämmelser! 
 
 
DOMARE lördagen den 8 september: (med reservation för ändringar)  

 
Sonia Pagani, IT: australisk, border, jack russell, kerry blue, tenterfield, yorkshire 

 
Vesa Lehtonen, FI: bedlington, släth.fox, strävh.fox, parson russell, staffordshire bull 

 
Falk Siewert, DE: airedale, bull, minibull, cesky, wheaten, irländsk, lakeland, manchester, brasileiro, welsh 

 
Pia Lundberg, S: american hairless, american toy fox, cairn, dandie dinmont, english toy, irish glen of imaal, 

nihon, rat, sealyham, silky, tysk jakt, westie 
 
Yvonne Van Den Bogert, NL: am.staff, norfolk, norwich, skotsk, skye 

 
Best in Show: Sonia Pagani, Italien 
 
 
DOMARE söndagen den 9 september: (med reservation för ändringar) 

 
Sonia Pagani, IT: airedale, american toy fox, bedlington,  irish glen of imaal, wheaten, irländsk, lakeland,  brasileiro, tysk jakt, 

welsh 
 
Vesa Lehtonen, FI: american hairless, am.staff, cesky, manchester, nihon, norfolk, norwich, rat, skotsk, skye,  

 
Falk Siewert, DE: släth.fox, strävh.fox, kerry blue, parson russell, staffordshire bull 

 
Pia Lundberg, S: australisk, border, jack russel, tenterfield,  yorkshire 

 
Yvonne Van Den Bogert, NL: bull, minibull, cairn, dandie dinmont, english toy, sealyham, silky, westie 

 

Best in Show: Falk Siewert, Tyskland 
 

Välkomna !! 

http://kennet.skk.se/internetanmalan/Start.aspx
http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Blanketter/tavlingsanmalan-t2.pdf
http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Blanketter/entryform-t3.pdf
mailto:bus@b-u-s.se
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