Välkommen till årets upplaga av
Svenska Bullterrierklubbens utställning

Trophy och Open Show
7 – 8 augusti 2021
Vilsta sporthotell, Eskilstuna
Domare:
Bullterrier - Michael Thompson, Sagacious
Miniatyrbullterrier - Vanessa Grönborg, Danelaw
Anmälan öppnar den 12 juni klockan. 10:00
Sista anmälningsdag: 18 juli
Anmälan sker via formulär som när anmälan öppnar finns på klubbens hemsida:
www.svbtk.com

ANMÄLNINGSAVGIFTER:

PRELIMINÄRT PROGRAM:

Valp: 4–9 månader: 250 SEK

Lördag 7 augusti:

9 månader till 10 år: 350 SEK

10:00 Valpar och hanar, båda raserna
Barn med hund
17:00 Trophy Show för speciellt inbjudna
hundar

Veteran fyllda 10 år och uppåt – Gratis

Söndag 8 augusti:
10:00 Tikar båda raserna
Avels- och uppfödargrupper
Best In Show
Under båda dagarna utses:
Bästa huvud - Bästa handler – Bästa rörelser

I år gäller att endast en person per anmäld hund får vistas på utställningsområdet. Alltså är
det inte tillåtet med någon som helst publik på evenemanget.
Anmäler du fler än en hund per dag vill vi att du i anmälan meddelar hur många och namnger
medföljande personer som kommer för att underlätta evenemanget.
Om vi måste reducera antalet anmälda hundar pga. att anmälningarna överstiger 80 st. per
domare och utställningsdag, eller anpassa oss efter SKK:S och myndigheternas Corona
restriktioner som gäller vid utställningstillfället, gäller turordning strikt enligt inkommen
godkänd anmälan d.v.s. registrerad och betald anmälan.
För utställningen gäller att deltagande hunds registrerade ägare, handler, anmälda
medföljande personer skall vara registrerade medlemmar i SVBTK.
Ägare skall ha betalt sin medlemsavgift för att anmälan skall räknas som godkänd.
I år gäller ovan beskrivna restriktioner och medlemskrav även för utländska utställare.
Information om bokning av boende hittar du på: www.vilstasporthotell.se
I år kommer vi inte, p.g.a. det rådande läget, avhålla någon gemensam
middag på lördagskvällen.
Svenska Bullterrierklubben reserverar sig för att i fall rådande restriktioner gör gällande att
vi inte tillåts eller har möjlighet att arrangera utställningen tvingas ställa in detta evenemang.
För frågor, kontakta utställningskommittén via mail: sekr@svbtk.com

Varmt välkomna önskar
Svenska Bullterrierklubben!

