OFFICIELL UTSTÄLLNING
VILSTA, ESKILSTUNA
23 oktober 2021
Utställningsplats

Vilsta Sporthall, Eskilstuna. Utställningen är
inomhus.

Domare:

Magnus Hagstedt, Sverige, Signum
Reservdomare vid högt antal anmälningar:
Ingela Kyrklund, Sverige, Colts

Sista anmälningsdag

Via internetanmälan 4 oktober 2021, kl. 12.00.
Anmälan är bindande och inga efteranmälningar
accepteras.
Anmälningsavgifter:
Valp (4-6 mån)
Valp (6-9 mån)
Juniorklass (9-18 mån)
Unghundsklass (15-24 mån)
Bruksklass (15 mån - )
Öppenklass (15 mån - )
Championklass (15 mån - )
Veteranklass (>8 år)
Barn med hund
Junior handling
Parklass
Generationsklass

SEK
180:- kr
180:- kr
300:- kr
300:- kr
300:- kr
300:- kr
300:- kr
180:- kr
25:- kr
25:- kr
50:- kr
75:- kr

Anmälan

1. Anmäl på www.skk.se, klicka sedan på ”ETJÄNSTER” och välj ”Internetanmälan”
2. Klicka på ”lista över utställningar” och välj
”Officiella utställningar”
3. Välj ”Samtliga utställningar”
4. Välj ”ras” och ”Visa endast
specialklubbsutställningar”
5. Välj ”Utställning”

PM och startnummer

PM och startnummer skickas till samtliga
utställare med e-post. Har du valt att få utskrivet
ditt startnummer hämtas startnummer i
sekretariatet på utställningen.

Katalog

Katalogen numera elektroniskt. Den elektroniska
katalogen kommer finnas på Whippetklubbens
hemsida under aktiviteter bredvid utställare
PM:et på morgon på utställningsdagen.
Önskar man att få en utskriven katalog måste
man beställa den i samband med att man
anmäler sin hund och katalogen kostar 40 kr.
Den elektroniska katalogen är gratis.

Specialklasser

Det går att anmäla till följande specialklasser:
Barn med hund, Junior handling, parklass och
generationsklass. Läs mera om specialklasserna
på Whippetklubbens hemsida
https://whippetklubben.se/index.php/sv/aktivitete
r/utstaellning/klasser-och-avgifter .
Specialklasserna anmäls på utställningen i
sekretariatet.

Covid19 restriktioner

Vi följer Folkhälsomyndighetens gällande
rekommendationer och restriktioner.
Under förutsättning att Coronarestriktionerna
inte är avskaffade gäller följande för anmälan
och deltagelse:
- Endast 1 person per anmäld hund
- Vi tillåter oss att stänga anmälan vid för högt
antal anmälningar

Krav på deltagande

Vaccinationer enligt SKK:S Championat- och
utställningsbestämmelser. För deltagande krävs
att samtliga ägare till svensk hund är medlem i
Svenska Whippetklubben.
Inga valpar under fyra månader får vistas på
området.

Frågor om din anmälan eller om
utställningen
Jeannette Lindblad, tel 073-0512771
viceordforande@whippetklubben.se

Svenska Whippetklubben önskar dig en trevlig dag och lycka till!

