
 

American Staffordshire Terrierklubben – Sverige bjuder in till nationell 

rasspecial med chans till CERT! 

Plats: Tånga Hed Camping, Vårgårda (utomhus) 

Datum: Söndag den 24 juli 

                  Domare: Johan Sandström 
(med reservation för ändring) 

 
 

Anmälningstid: 

Sista anmälnings- och betalningsdag är fredag 1 juli kl: 12.00 

 

Anmälningsblankett: 

Anmäl dig online på www.dogfix.info via det webformulär som finns på sidan. 

Medlemskap i ASTklubben är obligatorisk (gäller endast svenskägd hund), observera 

att vi kontrollerar ägarskap mot SKK’s hunddata! Om ägare på Hunddata inte kan ses 

eller är annan än anmälaren måste ett ägarbevis mailas eller skickas till admin. 

 

Anmälningsavgift: 

Inbetalas på ASTklubbens PG 428379–2 (ange hundens reg.nr och namn) 

Ägarbevis skickas till: Anna-Karin Jiderlund, Moränvägen 66,137 64 

Jordbro eller mejlas till jiderlund@gmail.com 

 

 

http://www.dogfix.info/
mailto:jiderlund@gmail.com


Anmälan & betalning(swish) till Parklass sker på plats hos sekretariatet. 

 

Klasser 
Ordinarie 

anmälan 

Valpar (4-6, 6-9 mån 275 kr  

Junior (9-18 mån) 425 kr  

Unghund (15-24 mån) 425 kr 

Öppen (15 mån-) 425 kr 

Champion (15 mån 

-) 

425 kr 

Veteraner (8 år -) 275 kr 

Parklass (anmäls på plats) 
50 kr (med 

swish) 

 

 

Anmälningar: 

Anna-Karin Jiderlund, 076-839 88 98, jiderlund@gmail.com PM-och nummerlapp 

skickas ut via e-post. Utländska utställare kan också använda Skk’s Entryform, 

skickas till Anna-Karin Jiderlund (adress ovan). Utländska utställare betalar och får 

nummerlappen på plats. OBS! Glöm inte att bifoga stamtavla om hunden ställs för 

första gången i Sverige. 

 

Gosedjursutställning: 

Vi kommer även att ha vår populära gosedjursutställning för barn, fina priser och 

diplom utlovas. Anmälan och betalning (20 kr) sker på plats i sekretariatet. 

 

Övrigt: 

OBS! SKK:s dopingreglemente gäller även på denna rasspecial. 

 

OM pandemin fortfarande har fäste så följer vi givetvis aktuella råd och 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
 

Katalog kommer att finnas tillgänglig online. 

 

mailto:jiderlund@gmail.com


Möjlighet till boende och camping finns. Ni hittar all information på 

https://www.tangahed.se/ som ligger i anslutning till utställningen. 

 

Nytt för i år är att vi kommer att ha försäljning av enklare mat/dryck på plats. 

Som vanligt utdelas våra fina rosetter samt fina priser till alla placerade! 

 

 

Allmänna upplysningar/information:  

show@astklubben.se  

 
Varmt välkomna! 

 

 

 

    Ulliz zoo  

Alvheim Art 
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