SRSK UTSTÄLLNING

SRSK UTSTÄLLNING

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
anordnar

Presentation av Mette Tufte

– domare vid utställningen i Kopparbo 2015

OFFICIELL UTSTÄLLNING I KOPPARBO
söndag den 12 juli 2015

Domare: Mette Tufte, Norge
Plats: Kopparbo – i anslutning till lägret
Sista anmälningsdag: Torsdag 10 juni (gäller även betalning)

Tusen takk for invitasjon til å
dømme spesialutstillingen i Kopparbo iår.
Litt om meg;
Jeg har hatt Bouvier des Flandres
siden 1981, og hatt et lite oppdrett
av rasen. Det var egentlig Riesenschnauzer jeg var interessert i, men
på et arrangement i 1979 der jeg
skulle se nærmere på Riesenschnauzer møtte jeg en Bouvier. Det ble
kjærlighet ved første blikk! Likevel
er en velbygget Riesenschnauzer
med perfekt balanse mellom eleganse og kraft noe av det vakreste

jeg vet.
I Norge har alltid schnauzervariantene vært i samme klubb som
Bouvier, så jeg har hatt gleden av å
engasjere meg i de gjennom mange
år.
Jeg er en aktiv utstiller, og har i
mange år trimmet og klippet hunder av de fleste raser.

Jeg har stor respekt for det arbeidet
jeg vet alle legger ned i forkant av
en utstilling, og gleder meg til å
gå gjennom alle i forhåpentligvis
strålende vær!

Begynte som skriver, deretter ringsekretær for mange år siden, og utviklet et ønske om å dømme endel
raser. Min første autorisasjon fikk

Med vennlig hilsen
Mette E. M. Tufte

Anmälan:www.srsk.se
Anmälningsavgifter:Jkl, Ukl, Bkl, Ökl, Chkl
Vetkl (från 8 år)
Valpklass (4-6, 6-9 mån)
Tillfälle till exteriörbeskrivning finns samma dag

280 kr
220 kr
150 kr
150 kr

Avgiften inbetalas på: pg 30 38 54-4 (SRSK)
Ange vad betalningen avser samt hundens namn och reg.nr.
För våra deltagare som bor utanför Sverige inbetalas på:
IBAN SE10 9500 0099 6042 0303 8544 och BIC NDEASESS
Obs! Ingen kontant betalning på plats.

Förfrågningar: Brith Andersson
tfn: + 46 (0)70 605 94 96
Tänk på att för deltagande i utställning/exteriörbeskrivning krävs medlemskap i
Svenska Riesenschnauzerklubben/SRSK.
Deltagande samt bedömning sker i enlighet med Svenska Kennelklubbens (SKK)
utställnings- och championatregler, finns att läsa via www.skk.se.
Utländska deltagare: Medlemskap krävs i SRSK eller erkänd utländsk kennelklubb i hemlandet.
Om inte hundens uppgifter redan finns inlagda i SKKs hundregister skickas kopia av registreringsbeviset till SKK (e-mail reg@skk.se) innan anmälan sker.
Om hunden ska delta i bruksklass ska kopia av Working Class Certificate (WCC)
bifogas i samband med anmälan.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
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jeg i 1981, og dømmer nå et 40 talls
raser. Jeg har aldri hatt ambisjoner
om å dømme alle raser, men plukker de rasene jeg har mest interesse
av.
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