STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN

Riktlinjer för Strävhåriga Foxterrierklubbens inofficiella
utställningar



Utställningarna skall ske i klubbens regi med en vald utställningskommitté om minst 3
personer. Uppfödare och klubbmedlemmar bör ingå för ett smidigt och trevligt
samarbete.



Den av Strävhåriga Foxterrierklubbens styrelse befintligt skrivna checklista för
utställning rekommenderas att följas. Den innehåller alla punkter som bör iakttagas.
Denna bifogas riktlinjerna.



Ansökan om att hålla utställning i de olika regionerna skall skickas till Strävhåriga
Foxterrierklubbens styrelse där följande skall ingå.
o Utställningsdatum
o Plats
o Utställningskommitténs sammansättning
o Förslag till domare
Ansökan skall skickas in i så god tid att styrelsen hinner ta ett beslut om att
utställningen skall hållas, och att påannonser i ett nummer av Strävaren. Ansökan om
att hålla går att ladda hem från klubbens hemsida, den av alla som ingår i
utställningskommittén innan den skickas in till klubbens sekreterare.



Lokala inofficiella utställningar kan förläggas i de olika regionerna i landet, gärna med
klubbens kontaktpersoner son sammankallande. Dock måste ett deltagarantal om
minst 16 betalande hundar vara anmälda för att en utställning kan genomföras. På
Ras-specialen ett antal om 20 betalande.



För att underlätta ett smidigt samarbete i utställningskommittéerna rekommenderas
telefonmöten.



Utställningarna bör vara självbärande. Klubben sponsrar med prisrosetter.



Anmälningsavgifter sätts in på klubbens pg 46 56 92-2.
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Utställnings-PM och eventuella aktiviteter i samband med utställningen anslås i
tidningen Strävaren och på klubbens hemsida. Införs även i Terrierposten och numera
kan vi ”puffa” för utställningar på klubbens Facebooksida.



Strävhåriga Foxterrierklubbens inofficiella utställningar följer Sv. Tek. & SKK:s
utställningsregler. Vi hälsar också utställare och domare välkomna i Strävhåriga
Foxterrierklubbens namn. Poäng kan de fyra bästa hanar och tikar tillgodoräkna sig
på ”Årets Strävhårslista”.



Domaren skall inbjudas med SKK:s Domarinbjudan.



Strävhåriga Foxterrierklubbens utställningar är till för våra medlemmar som skall
känna sig varmt välkomna och känna tillhörighet och gemenskap på våra
utställningar, träffar och aktiviteter.

Reviderad 2015-03-21

Hemsida: www.foxterrier.se
E-post: info@foxterrier.se

Sida 2 av 2

