
Klasser Avgift   Finaltävlingar
Valp 4 - 6 mån 150:-   Bästa Valp, Junior, Unghund, Veteran, 
Valp 6 - 9 mån 150:-   Par, Huvud & Uttryck, Rörelser, Typ, 
Junior 9 - 18 mån 300:-   Brukshund, Uppfödargrupp, Avelsgrupp, 
Unghund 15 - 24 mån 300:-   Generationsgrupp (minst 3 generationer ska ingå)
Bruksklass 300:- 
Öppen klass 300:-   BEST IN SHOW 
Championklass 300:-   
Veteranklass >8 år Gratis

Svenska Irländsk Varghund Klubben
Stora Specialen Officiell, Tidaholm 

Lördagen den 4 juli 2020

Domare: Jamie Souza Bartlett, kennel Limerick, USA
Reservdomare Per Lundström 

Medlemskap är obligatoriskt i SvIVK eller i motsvarande utländsk klubb (gäller ej för valpar). 

Anmälan: Anmälan är bindande. Flerhundsrabatt: fr o m tredje anmälda hund med samma ägare är anmälnings-
avgiften 200:- (gäller ej valpar och veteraner). Vid online-anmälan via klubbens hemsida använd e-postadress sto-
ra@svivk.se. Anmälan kan även skickas till Jessica Zetterlund, Kinne-Vedum, Nyckelmossen 1, 533 97 Götene. 

Vid anmälan var vänlig uppge: Vilken klass hunden anmäls i, hundens titel, namn, kön, födelsedatum, reg.nr, 
far och mor samt deras titlar, uppfödare och ägarens namn, adress, telefonnummer  
och e-postadress. 
När du skickar in anmälan till SvIVK avtalar du därmed att vi får behandla dina personuppgifter för denna ut-
ställning. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns på klubbens hemsida, www.svivk.se.

Anmälningsavgift: Sätts in på SvIVKs bg 251-5351. Märk talongen med 3030. Sista anmälnings-  
och betalningsdag är den 14 juni 2020.

Mer information: Lisen Ekström, telefon 0500-44 21 13 eller Jessica Zetterlund, telefon 076-875 14 44.

Adress: Nordic Camping Hökensås, Håkängen 1, 522 91 Tidaholm

Boende: www.nordiccamping.se/vara-anlaggningar/nordic-camping-hokensas.  
Campingplats och stugor bokas via mejl direkt till monica.andersson@nordiccamping.se, tel. 0502-23053 
Uppge att det gäller varghundklubbens utställning.

Försäljning av lotter samt välfylld egen servering under utställningen,  
betala med kontanter eller swish.

Gemensam middag: På kvällen efter utställningen samlas de som så önskar till en gemensam  
middag till självkostnadspris på restaurangen belägen inom campingområdet. Mer information kommer.

Auktion: Vi kommer också att anordna en auktion där intäkterna går till klubbens fond för  
Forskning & Utbildning. Klubben tar gärna emot gåvor.

Hederspriser och gåvor till auktionen mottages tacksamt. 
Hjärtligt välkomna!


