
                   Välkommen 
 

 

Vi tackar för din anmälan och hälsar er och din hund 

hjärtligt välkomna till SBHK: nationella utställningen 

6 augusti 2017 i Norje Boke 
 

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 & börjar: i Ring 1 kl. 10.00     Ring 2 kl. 11.00 

 

Vaccinationskontroll: är öppen kl. 9.30-12.00 

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 - kaffe, mackor, korv mm mm mm 

BARN MED HUND: Anmälan och betalning på plats  

PARKLASS: Anmälan och betalning på plats  

ROSETTER: Finns till försäljning  
 

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 i  

din ring. Valpar bedöms alltid först i respektive ras. 
 

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 final tävlan, 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. 

  

  
Ring 1   Börjar kl. 10:00    Blidh von Schedvin B 
  
DOGUE DE BORDEAUX 10 
KUVASZ 6 
PYRENÉERHUND 39 (+3) 
CAO DA SERRA DA ESTRELA, PELO COMPR 1 
 __ 
 56 
  
Ring 2   Börjar kl. 11:00    Watten Micara Paola,  ITALIEN 
  
SANKT BERNHARDSHUND, LÅNGHÅRIG 16 
SANKT BERNHARDSHUND, KORTHÅRIG 10 
PYRENEISK MASTIFF 6 
MASTÍN ESPANOL 1 
BROHOLMER 2 
MASTIFF 2 
 __ 
 37 
        
          TOTALT ANMÄLDA HUNDAR  96 st 
  
 

 
Valpar under 4 månader 

får ej vistas på utställningsområdet 
 

Om du vill komma i kontakt med någon under utställningsdagen: 

Ring Carina Nilsson  072-5889594 
 

SBHK önskar er en trevlig utställningsdag 
 



 
 

 

Pyrenéersällskapet inbjuder till middag och lotteri!  
 

När: lördagskvällen 5/8 efter utställningen (tid meddelas under utställningen)  
Var: på utställningsplatsen  
Under middagen anordnas världens bästa och mest engagerande lotteri.  
Är det någon som vill skänka lotterivinster så är det såklart mycket välkommet  
Till middag serveras en mycket god kycklinggryta tillsammans med grönsaksris. Vi bjuder på vin, öl eller alkoholfritt 
alternativ till maten. Efter maten serveras även kaffe/te och kaka.  
Kostnad:  
Vuxen: 120 kronor  
Barn 5-12 år: 60 kronor  
Middagen betalas kontant på plats.  
Anmälan görs till:  
Carina Jönsson  
Mail: joper1965@hotmail.com  
SMS: 0737-179522  
Sista anmälningsdag är: 20/7 och anmälan är bindande.  
Observera att vi behöver få information om ev allergier redan vid din anmälan.  
Hoppas att vi ses och kan få njuta av en underbar kväll tillsammans i pyreneerhundens anda..  
Missa inte denna fantastiska chans till en trevlig stund tillsammans!  
 
 
 

Utställningen går av stapeln på Norje Boke Camping som ligger strax utanför Sölvesborg i Blekinge – skyltat mot 
campingen när ni kör längs med E22:an mellan Karlshamn och Sölvesborg. Utställningsplatsen ligger på ett fält på 
höger sida om vägen strax innan campingens reception.  
För mer information om boendet på platsen - www.norjebokecamping.com  

 


