Svenska Irländsk Varghund Klubben
Inofficiell utställning Sifferbo camping
Lördagen den 28 augusti 2021
Domare Ylva Tallqvist, kennel Pennybright
Klasser
Valp 4 - 6 mån
Valp 6 - 9 mån
Junior 9 - 15 mån
Unghund 15 - 24 mån
Vuxen 2 - 3 år
Vuxen 3 - 5 år
Vuxen 5 - 7 år
Veteran 7 - 10 år
Veteran över 10 år

Avgift
		Finaltävlingar
150:-			
Bästa Valp, Junior, Unghund, Veteran,
150:-			
Par, Huvud & Uttryck, Rörelser, Typ,
250:-			
Uppfödargrupp, Avelsgrupp,
250:-			
Generationsgrupp (minst 3 generationer ska ingå)
250:-		
250:-			
BEST IN SHOW
250:150:-			
Gratis

Medlemskap är obligatoriskt i SvIVK eller i motsvarande utländsk klubb (gäller ej för valpar).
Skulle utställningen ställas in pga pandemin, återbetalar klubben alla anmälningsavgifter.
Anmälan: Anmälan är bindande. Flerhundsrabatt: fr o m tredje anmälda hund med samma ägare
är anmälningsavgiften 150:- (gäller ej valpar och veteraner). Vid online-anmälan via klubbens hemsida använd e-postadress nedrenorra@svivk.se. Anmälan kan även skickas till Ullis Andersers,
Malmgatan 17,
781 99 Idkerberget eller mejlas till ullis@andersers.se.
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 utställning. 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 3240. Sista anmälningsoch betalningsdag är den 8 augusti 2021.
Mer information: Ullis Andersers, tel 073-626 87 80.
Boende: Campingplats och stugor bokas direkt hos Dalarnas Älvcamping, telefon 070-420 82 22,
mejl info@dalarnarivercamp.se, hemsida www.dalarnarivercamp.se
Uppge att det gäller varghundklubbens utställning.
Enklare servering finns på campingen.
Alla är välkomna till samkväm på lördag kväll. Ta med mat att grilla, klubben håller med kol.

Hederspriser mottages tacksamt. Hjärtligt välkomna!

