Inbjudan till SSTS CS officiella utställning
Söndagen den 10 juli 2022 i Tvååker
Söndagen den 10 juli 2022 arrangerar SSTS CS en officiell utställning i Tvååker.
Utställningen arrangeras i samarbete med Hallands Kennelklubb som har en Nationell
utställning fredagen den 8 juli och en Internationell utställning lördagen den 9 juli. Det finns
alltså möjlighet att deltaga på 3 utställningar på samma område 3 dagar i rad. Men
naturligtvis kan man välja att bara anmäla till SSTS egna utställning.
Anmälan och information om utställningarna arrangerade av Hallands Kennelklubb finner
du som vanligt på SKKs hemsida www.skk.se.
Domare SSTS utställning sönd 10/7: Fredrik Nilsson
Bedömningen börjar klockan 10.00 (insläpp från 08.30)
Nummerlapp kommer per mail innan utställningen.
Utlämning av förköpt katalog och vaccinationskontroll sker vid SSTS sekretariat.
Har du inte förköpt katalog finns det att köpa för 30:-/st.
Anmälningstiden går ut 30 juni 2022
Anmälan görs på SSTS hemsida www.tibetanskspaniel.org.
Under fliken ”Utställningar 2022” hittar du ”SSTS CS, Utställningsanmälan” som du klickar
på och fyller i alla uppgifter. Du kan även klicka på länken HÄR så kommer du direkt till
utställningsanmälan. Där kan du anmäla upp till 3 hundar. Har du fler än 3 får du fylla i
anmälan en gång till efter att du skickat in den första.
Anmälningsavgiften
betalas till SSTS bankgiro nr 5079-6408 eller Swisha till 123 671 70 11.
Utländska utställare betalar till BIC/SWIFT-adress: SWEDSESS,
IBAN-nr: SE 15 8000 0816 6169 3346 3777
- Medlemskap i SSTS eller motsvarande specialklubb i utlandet erfordras
- Anmälan från utländska utställare måste även innehålla kopia på stamtavla/
registreringsbevis om hunden inte finns på SKKs Hunddata. Avvakta svarsmail från
SSTS när du fyllt i anmälan för att få en mailadress till vilken du ska maila stamtavlan.
Frågor besvaras av: Pia Molin, 070 – 723 66 64
Betalning SSTS tillhanda senast 30 juni 2022
Valpar 4-6 mån
Valpar 6-9 mån
Juniorklass 9-18 mån
Unghundsklass 15-24 mån
Öppenklass från 15 mån
Championklass
Veteranklass från 8 år

200:200:330:330:330:330:200:-

Halva priset fr.o.m. 3:e hund i officiell klass

Varmt Välkomna till Tvååker!!

