
Välkommen till 
Springerklubbens

Club Show 2018
Lördagen den 14 juli 2018

Ånnaboda, två mil norr om Örebro

Domare: Tikar & BIR: Mrs Jane Eyeington - kennel Meadowdale, UK
Hanar: Mrs Jo Cunliffe - kennel Fallenleaf, UK

Anmälningsavgifter:
Valp I (4-6 mån), Valp II (6-9 mån) 200 kr

Juniorklass (9-18 mån), Unghundsklass (15-24 mån), Jaktklass, 
Öppenklass (fr 15 mån-) & Championklass 350 kr

Veteranklass (över 8 år) 250 kr

Vi tillämpar ”flerhundsrabatt”! Halv anmälningsavgift fr. o. m. tredje hunden som anmäls av 
samma ägare till officiell klass (ej valpklass). 

Det åligger anmälaren själv att reducera beloppet vid inbetalning!

Finaler kommer att anordnas för samtlig klassvinnare. OBS! Detta gäller även för jaktklass där 
endast klassvinnare av respektive jaktklass kan tävla om BIR-jakt och BIM-jakt.

Anmälan görs, i första hand via mail, till helene@barecho.com eller skickas till:
Helene Björkman, Främlingshemsvägen 155, 810 22 Årsunda

Vi ser gärna i första hand att anmälan sker via mail och kommer även att skicka ut PM via mail. 
Ange vid anmälan om du önskar PM med vanlig post.

Anmälningsavgiften insättes på PG 58 73 95-5 , (Nordea) 
märk betalningen med ägarens namn och hundens reg.nummer. 

Utländska utställare betalar till IBAN:SE7195000099602605873955  BIC:NDEASESS, samtliga 
ev. tillkommande bankkostnader betalas av utställaren.

Anmälningsblankett kan laddas ned från SSRKs och SKKs hemsida

Medlemskap i SK eller SSRK av samtliga ägare till hunden är obligatoriskt, gäller dock ej valpklass. 
För utländska utställare gäller medlemskap i klubb i hemlandet och att stamtavlekopia på ut-

landsägd hund mailas tillsammans med anmälan.

Sista anmälnings- och betaldag: 15 juni 2018



Välkommen till 
Springerklubbens

Club Show 2018
Supé på lördagskvällen

Vi återupptar i år traditionen med en supé på lördagskvällen där öven utdelandet av årets 
springrar och årets utmärkelser kommer att ske.Kostnaden för buffén är 280 kronor för vuxna 

och 59 kronor för barn under 13. Sista anmälniings- och betalningsdag för supén är den 25 juni. 
Supéanmälan sker till ustallning@springerklubben.org. Anmälningsavgiften insättes 

på PG 58 73 95-5 , (Nordea) 

Det finns flera möjligheter till boenden på området. Boka stuga eller camping direkt via 
www.annaboda.com. 

Möjlighet till swish-betalning av katalog etc. kommmer att finnas på plats.

Frågor om tävlingsanmälan till Helene 070-311 31 65 
Har du övriga frågor vänd dig till utställningskommittén: utstallning@springerklubben.org 

Camilla 076 -787 95 65 eller Peter 073-417 64 97
 

Vi tar tacksamt emot sponsorgåvor!
Ditt kennelnamn/företag får sin logga med i kalalogen och på vår facebooksida!

Kontakta någon av oss i utställningskommittén om du är intresserad av att sponsra! 

Varmt välkomna!




