Svenska Terrierklubben

En specialklubb inom Svenska Kennelklubben för terrierraserna i Sverige

Inbjudan till Viltspår-SM för alla Terrierraser.
Lördag den 8 Juni 2019, Klåveröd, Skåne
OBS! Som tidigare utannonserad i TP n:r 4 förläggs tävlingen något tidigare under året mot vad
som varit under föregående år.
Som tidigare år har varje rasklubb möjlighet att anmäla två deltagare, skulle det finnas platser över så
kan det eventuellt finnas möjlighet för ytterligare. Respektive rasklubb väljer själv ut sina
representanter, eftersom antalet tävlande skiljer sig mycket åt mellan de olika raserna. Om rasklubb
väljer att inte anmäla något ekipage, eller endast ett, kan eventuellt andra ekipage beredas plats.
Senaste årets vinnare i Viltspår- SM har dessutom en garanterad plats, liksom vinnaren i tävlingen

Årets Viltspårterrier.
För att få delta måste hunden ha minst ett officiellt 1: a pris i ÖKL viltspår. Viltspårprovet är officiellt
och genomförs i öppenklass, helt enligt SKKs regelverk.
Anmälningsavgiften är 500 kr/ekipage. Anmälan är bindande och Avgiften betalas in p.g 859707-2
eller via Swish 123 422 68 25. Lämna tydlig avsändare: vem som betalat vad och varför!
Anmälan via google formulär, kommer att finnas på Svenska Terrierklubbens hemsida. Sista
anmälningsdag är 2019 05 06 kl. 24.00
Förutom anmälningsavgiften tillkommer för var och en eventuell kostnad för övernattning, gemensam
middag fredag kväll samt reskostnader. SvTeK betalar fika och enklare måltid vid prisutdelningen för
de deltagande ekipagen. Samling med middag fredag kväll planeras för de som kan.
Förslag på Inkvartering: Var och en bokar själv, man kan boka på ex. Nordic Camping Röstånga,
Blinkarpsvägen 3, 268 68 i Röstånga där finns både stugor och campingplatser. 0435-910 64
Röstånga gästgivaregård, Marieholmsvägen 2, 268 68 i Röstånga finns hotell och en vandrarhemsdel.
info@rostangagastgivaregard.se 0435-917 80
Vi svarar gärna på frågor om Viltspårs-SM och dessutom information finns på SvTeK:s hemsida och i
Terrierposten nr 1/2019. Ytterligare information kommer ut senare till alla anmälda via PM.

Vi hoppas återigen på stort deltagande i årets Viltspårs-SM för terrier 2019!!
Varmt välkomna till en som vi tror spännande och gemytlig helg!
Svenska Terrierklubbens Viltspårgrupp
Susanne Sarezäter
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