
Rutiner utställning 

 

• Senast 5 månader innan utställnings datum skickar aktuell krets/utställningsgrupp in följande 

information till UK (uk@shih-tzu.se) till utställningsannonsen som klubben står för: 

* Datum 

* Plats 

* Domare 

* Sista anmälningsdag per internet.  

Sista datum för anmälan per post blir per automatik 10 dagar innan och adresseras till 

sammankallande i UK. 

• UK ansvarar för att 14 dagar efter mejl tagits emot ska annons ligga ute på hemsidan. Anmälan 

öppen på MG Events 

• UK ansvarar också för att informationen skickas till Bullen. 

• Inom 3 dagar efter anmälningstiden utgång så ska UK informera krets/utställningsgrupp om antal 

hundar. 

• Krets/utställningsgrupp ska senast 7 dagar efter anmälningstidens utgång skicka PM till UK. 

• UK skickar PM till MG Event och lägger ut på hemsidan 10 dagar efter anmälningstidens utgång. 

• Krets/utställningsgrupp ska senast 1 vecka innan anmälningstidens utgång skicka annonser och 

övrig information till katalogen sammanställt i 1 mejl till UK. Annonser i PDF format är att föredra 

då inget kan ändras. 

• UK skickar detta till MG Event senast sista anmälningsdag. 

• Krets/utställningsgrupp ska ha katalogmanus inom 7 dagar efter sista anmälningsdag. 

• Krets/utställningsgrupp ska godkänna katalogmanus inom 5 dagar efter de fått det. 

• Det åligger krets/utställningsgrupp att kolla katalogmanus mot aktuell medlemslista. Denna fås 

av klubbens kontaktombud/sekreterare. Där det inte finns någon krets/utställningsgrupp som 

ansvara för utställningen ligger det på UK att kontrollera medlemskap. 

• Vid godkännande av katalogmanus så uppger krets/utställningsgrupp om de önskar få katalogen 

tryckt av MG Event. 

• En aktuell prislista för kostnader som tex kopiering av katalog ska finnas tillgänglig hos UK. 

• Efter utställning så ska stamboksavgiften betalas inom 7 dagar. 



• Resultatlistor ska skickas med post till UK inom 3 dagar 

• Överskjutande pengar efter avdrag från MG Event ska betalas ut inom 1 vecka efter faktura 

kommit till klubben. 

• Kretsar/utställningsgrupper ska kunna ansöka om ett mindre förskott för att kunna inhandla det 

som behövs till utställningen. Ev förskott dras av från överskjutande belopp från MG Event innan 

utbetalning sker till kretsen. 

 

Priser MG Event: 

• 13 kr/ st per anmälan + 4 % (bankens avgift) moms på 25% tillkommer 

• 22 kr/st per katalog häftad A5 i svart-vit oavsett antal sidor 

Färgsidor: 2.50 kr för EN sida, 4 kr för TVÅ sidor, 6 kr för TRE osv. (Rekommenderas att stoppa in 

flera annonser/sponsorer på samma sida vid färgtryck)  

Ex: 1 katalog med EN färgsida kostar 24.50 kr, 1 katalog med TRE färgsidor kostar  

28 kr osv.. 

• Nummerlappar medföljer utan extra kostnad vid köp av rosetter. 

Annars ca 55 öre/st. 

• Tryck på kritiklappar från SKK/Royal 1:15 kr/st 

• Priserna på det som trycks är inklusive moms 

 


