American Staffordshire Terrierklubben – Sverige
bjuder in till nationell rasspecial!
Sahlströmsgården 26 Juli
Plats: Sahlströmsgården, Torsby
Anmälningstid:
Sista anmälnings- och betalningsdag är torsdagen den 27 juni kl 12.00
(OBS. rabatterat pris på anmälan till och med måndagen den 27 maj kl 12.00)
Anmälningsblankett: Anmäl dig ON-LINE på SKK's Internet anmälan eller med
SvTek:s anm. blankett som kan skickas eller mailas
Medlemskap i ASTklubben är obligatorisk, observera att vi kontrollerar ägarskap
mot SKK’s hunddata! Om ägare på Hunddata inte kan ses eller är annan än
anmälaren måste ett ägarbevis mailas eller skickas till admin.
Anmälningsavgift: Inbetalas på ASTklubbens PG 428379-2 (ange hundens
reg.nr och namn)
Klasser
Valpar (4-6, 6-9 mån)
Veteraner (8 år -)
Junior (9-18 mån)
Unghund (15-24 mån)
Öppen (15 mån-)
Champion (24 mån -)

275:-/325:275:-/325:375:-/425:375:-/425:375:-/425:375:-/425:-

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

Pappersanmälan och eventuellt ägarbevis skickas till: Anna-Karin Jiderlund,
Moränvägen 66,137 64 Jordbro eller mailas till jiderlund@gmail.com
Anmälningar:
Anna-Karin Jiderlund, 076-839 88 98, jiderlund@gmail.com
Utländska utställare kan också använda Skk’s Entryform, skickas till Anna-Karin
Jiderlund (adress ovan) och betala och få nummerlappen på plats. OBS! Glöm
inte att bifoga stamtavla om hunden ställs för första gången i Sverige.
Domare:
Robert E. Hutton, USA
(med reservation för ändring)

Erbjudande:
Boende-möjlighet på Sahlströmsgården, om du bokar boende före 15 April får du
som medlem i klubben 10 % rabatt på din bokning och 100:- i rabatt på tillägg
för hund. Mejla sekreterare@astklubben.se med namn och medlemsnummer för
att få en bokningskod.

Lunch & Middag:
Det finns möjlighet att köpa lunchlåda på plats i hotellet för 80:-/per person. Det
finns även möjlighet att vara med på middags buffén under kvällen tillsammans
med domaren i Sahlströmsgården för 225:-/per person. För att beställa middag
mailar du; show@astklubben.se med ditt namn samt medlems nr och hur många
ni är. OBS! Glöm ej att nämna ifall ni har några allergier. Betalningen görs till
ASTklubbens PG (skriv ditt namn+ medlems nr).
Övrigt:
För dig som kör husbil/vagn finns det möjlighet att stå på Skidtunnelns
grusparkering mot en kostnad på 100:-/dygn (ej el) från 25/7-27/7. Tillgång till
omklädningsrum, dusch & WC är öppen alla dagar fram till 22:00.
Betalning sker till Värmland-Dals Terrierklubb,Pg 890283-5, Bg 5277-1540 eller
Mobil swish:1235086632, i meddelandet skriver du bilens reg.nr samt sms:ar till
ansvarig Daniel med ditt namn och reg.nr vid ankomst på: 0768203071
Även på Torsby Camping finns plats för husbil/vagn.
Som vanligt utdelas våra fina rosetter samt fina priser till alla placerade!
Varmt välkomna!

