
Välkommen till Rasspecialen 2018! 

I år firar SPKK hela 10 år som SKK-ansluten rasklubb och vi bjuder 
därför in till Jubileumsutställning! 
 
Vi har utsett SDHKs utställning i Västerås söndagen den 22 juli 2018 till 
Årets PK-special. SPKK kommer att ordna lite extra fina priser och då det 
är en OFFICIELL rasspecial tävlar hundarna alltså även om CERT. 

 
Eftersom vi vill att så många som möjligt ska komma och fira med oss ger SPKK återbäring på 
anmälningsavgiften! 
Återbäring: 30kr för valp, 50kr för veteran och 70kr för övriga. 
Efter att du anmält skickar du ett mail till kassoren@spkk.se, bifoga kvitto på anmälan och 
betalningen samt ett kontonummer där du vill ha din återbäring (utbetalning efter att anmälnings-
tiden gått ut). Du måste ansöka om återbäring före den 1 augusti 2018! 
 
Du anmäler din hund till SDHKs utställning, och vinnande hundar tävlar 
dels i SPKKs finaler direkt efter rasbedömningen och dels i SDHKs 
finaler. OBS! att din hund rasbedöms EN (1) gång!

Domaren som fått äran att döma heter Cathrin Lundberg Westin.  
En presentation av henne finns på SPKKs hemsida. 
 
SDHK har ingen klass för valpar 4-6 månader ("babyvalp"), så SPKK 
kommer att ha den klassen som egen klass om önskemål finns.  
Om du vill anmäla en valp till 4-6 månadersklassen: Skicka ett mail till 
specialen2018@spkk.se och märk mailet med “Anmälan babyvalp” så får 
du mer info. Det kostar 100kr att vara med i babyvalp. Ingen återbäring på 
denna klass och betalningsinfo får du i samband med anmälan. Vinnande valp tävlar ej i SDHKs 
finaler. 
 
Observera att det är NORDIC Länsklubbsutställning i Västerås på lördagen, domare för prazsky 
krysarik på Länsklubbsutställningen är Ekatarina Senashenko, Ryssland. (Ingen återbäring betalas 
ut för denna utställning). 
Det blir alltså två utställningar samma helg för den som vill, och chans på två CERT samt ett 
NORDIC CERT. 
 
SPKK välkomnar alla medlemmar till medlemsmöte på lördagskvällen med start kl 18, och så äter 
vi middag tillsammans (var och en tar med sin egen mat). För att vi ska veta hur stor lokal vi 
behöver vill vi att ni anmäler er till medlemsmötet via mail: specialen2018@spkk.se  
Eventuella frågor om specialen mailas till samma adress. 
 
 
Anmälan: 
 
Anmälan sker via SDHKs internetanmälan: http://www.sdhk.net/internet_anm/  
Anmälningstiden utgår: 25 juni 2018
 
Anmälningsavgifter: valpklass (6-9 mån) 180 SEK, junior- (9-18 mån), unghund (15-24 mån),
öppen (15 >mån) championklass: 370 SEK, veteranklass (8 år >) 230 SEK. 

SDHKs PM för utställningen: Klicka här för PM (pdf) 
 
 
VARMT VÄLKOMNA!
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