
SVENSKA NORFOLKTERRIERKLUBBEN INBJUDER TILL 

INOFFICIELL UTSTÄLLNING 

Tid: Söndagen den 4 augusti 2019. Bedömningen börjar 10.00! 

Plats: Medevi Brunn, Motala  

Utställningen är öppen för norfolkterrier, vuxna och valpar från 4 månader. 

Medlemskap 

Medlemskap i Svenska Norfolkterrierklubben är obligatoriskt för utställare av vuxen 

hund (över 9 månader), alternativt ska medlemskap i hemlandets rasklubb för 

norfolkterrier finnas. Om du inte är medlem enligt ovan, sätt in 300 kr för svenskt 

medlemskap alt 350 kr för utländskt medlemskap på SNTK:s plusgiro 88 88 34-9 och 

ange ”medlem 2019”. För utlandsbetalning gäller att betalning ska göras i SEK till:  

BIC: NDEASESS, IBAN: SE59 9500 0099 6026 08888349  

Ange namn och adress, samt e-postadress om du har en sådan. 

Anmälningstid 

Sista anmälnings- och betalningsdag är måndagen den 1 juli. 

Anmälan 

Använd SNTK:s anmälningsblankett som finns här på hemsidan eller i  

Norfolk Nytt nr 1  2019. 

(alternativt kan uppgifterna skickas in direkt i ett mejl). 

Anmälan skickas till Monica Lindsjö, e-post monica@kennelrackartuss.se. Vill du 

skicka anmälan med brev kontakta Monica Lindsjö tfn 070 425 43 90 

Anmälningsavgift 

Anmälningsavgiften inbetalas på Svenska Norfolkterrierklubbens plusgiro 88 88 34-9 

(ange hundens registreringsnummer och ägarens namn). För utlandsbetalning gäller 

att betalning ska göras i SEK till:  

BIC: NDEASESS, IBAN: SE59 9500 0099 6026 08888349 

Klasser och avgifter: Bedömningsklass (4 mån - )*, Valpar (4-6, 6-9 mån) och 

Veteraner (8-10 år) 150 kr, Veteraner (10 år - ) gratis, Junior (9-18 mån), unghund 

(18- 24 mån), öppen (24 mån - ) samt champion (24 mån - ) 250 kr** 

*) Endast kvalitetsbedömning utom tävlan 

**) Fr.o.m. 3: e hunden anmäld i dessa klasser, med samma ägare gäller halv avgift 125 kr 

OBS! För sent inkomna anmälningar/betalningar returneras! 

Vaccination mm 

Vaccination enligt SKK gällande bestämmelser. Ta med vaccinationsintyg! 

Obs, valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsplatsen! 

Information 

PM kommer ej att skickas ut innan utställningen. Nummerlappen delas ut på plats.  

Möjlighet finns att annonsera i katalogen: 

 Medlem (ej kommersiell annons) i SNTK 250 kr per helsida 

 Icke medlem samt kommersiell annons 500 kr per helsida 

Annons mottas endast i färdigt skick via e-post enligt nedan. Skickas in senast 

den 1 juli. 

mailto:monica@kennelrackartuss.se


 

Ni som skänker hederspriser - meddela Monica senast den 1 juli så blir ni 

omnämnda i katalogen! 

Monica Lindsjö, e-post monica@kennelrackartuss.se,  tfn 070 425 43 90 

Vilka hederspriser ni vill skänka meddelar ni Mari-Ann Samuelsson, 

 m-a.samuelsson@hotmail.com, senast den 29 juli. Hederspriserna lämnar ni på 

utställningsplatsen. 

Domare 

Liselott Johansson, Kennel Vanitas 

Parkering finns på plats. 

 

VÄLKOMNA! 
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