
                   Välkommen 
 

 

Vi tackar för din anmälan och hälsar er och din hund hjärtligt välkomna  

till SBHK: nationella utställningen 13 april i Åstorp 
 

Vi bifogar här din nummerlapp:  

Ni som inte fått nummerlapp kan detta bero på att anmälningsavgift eller medlemsavgift till rasklubb ej är erlagd, denna fås mot 

uppvisande av inbetalningskvitto vid vaccinationskontrollen om betalning sker på plats tas en avgift 

ut på 50 SEK – avgifter som ej erlägges kommer att faktureras! 

 

Bedömningen sker i utomhus/inomhus(ridhus) beroende på vädret & börjar kl. 10.00 

 

Vaccinationskontroll: är öppen kl. 09.30 -11.30 

Vaccinationer: Vi vill påminna om att utställare är ansvariga för att deltagande/besökande hund fått föreskrivna vaccinationer. 

 

KOM IHÅG: Nummerlapp & vaccinationsintyg. Vattenskål till din hund. Bajspåsar. Ev. något att sitta på. Ett glatt humör 
 
SERVERING: Finns hela dagen – läsk, kaffe, mackor, mm mm 

BARN MED HUND: Anmälan och betalning på plats      

PARKLASS: Anmälan och betalning på plats  

ROSETTER: Finns till försäljning  

 
NI som blir BIR/BIM valp eller vuxen samt får certifikat eller får HP/CK har priser att hämta i sekretariatet. 
 

Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme.  Detta kan användas som en riktlinje när du beräknar din egen hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet. 

 

OBS! Utställare vars hund blir Bästa Valp, Bäst i rasen, Bästa Veteran eller ingår i med 1:a pris och hederspris belönad avels- eller uppfödargrupp som 
kvalificerat sig till finaltävlan, skall delta finalen!  

Återbud: Om Du av någon anledning ej kan deltaga, skall Du inte ringa och lämna återbud, det räcker med att enbart utebli från tävlingen. 

  

Börjar kl. 10.00 
  

Zake Ligita,  LETTLAND 

  
DOGUE DE BORDEAUX 7 

BROHOLMER 8 

MASTIFF 1 

KUVASZ 6 

MASTÍN ESPANOL 2 

KANGAL ÇOBAN KÖPEGI 1 

PYRENÉERHUND 9 

PYRENEISK MASTIFF 9 

SANKT BERNHARDSHUND, KORTHÅRIG 5 

SANKT BERNHARDSHUND, LÅNGHÅRIG 13 

 __ 

 61 

  

  
  
 

                                  Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsområdet 
 

 
För vägbeskrivning se www.eniro.se Adress: Vramsvägen, Åstorp 

                  Åstorps Ridhus 

 

Om du vill komma i kontakt med någon under utställningsdagen: Ring Carina 070-3504313 

 

        SBHK önskar er en trevlig utställningsdag 
 
                                       SBHK SWISH  1231153501 
 

 
Arrangerande klubb fritar sig från allt ansvar för, skador och förluster som kan uppstå för hund, hundägare och övrigt sällskap i samband med utställningen. 

http://www.eniro.se/

