
VÄLKOMMEN 

 

 
 

Till 

SvEuk's 

Nationella Utställning 

i Hökensås 

2018-05-19 

 
        

 

 

UTSTÄLLNINGPLATS: 

Hökensås Camping & Stugby 

Håkängen 1 

52291 Tidaholm 

 

Vaccinationer: 

Vi vill påminna om att utställare är ansvariga för 

att deltagande/besökande hund fått föreskrivna 

vaccinationer. 

 

Valpar under 4 månader får ej vistas på 

utställningsområdet 

 

 

 

Nummerlapp hämtas på plats. 

Fredag kväll kl.18.30-20.00 i sekretariatet 

Sekretariatet lördag kl.8.30-12.00 

 

Servering finns på campingen samt enklare 

försäljning vid utställningen  

 

SWISH 123 517 83 71 

eller 

KONTANTER 

Vi tar INTE emot 500 lappar och större. 

 

Kontaktperson Kicki Svalin 0735-75 57 24 

 

 



 

KOM IHÅG:  

Nummerlapp & vaccinationsintyg. 

Vattenskål till din hund. 

Bajspåsar. 

Något att sitta/ligga på för dig & din hund 

Ett glatt humör. 

 

Domaren dömer c:a 20 hundar per timme.  

Använd det som en riktlinje när du beräknar din 

egen hunds bedömningstid med hjälp av 

hundantalet i din ring. OBS! Var ute i god tid  

 

 

Ring 1     Börjar kl. 10.00 

  

Domare: Karin Vorbeck 

 

Hanar  vkl 4-6 mån 1st 

Tikar  vkl 4-6 mån 1st 

Hanar  vkl 6-9 mån 3st 

Tikar  vkl 6-9 mån 6st 

 

Hanar 

jkl       11st 

ukl  5st 

ökl 9st 

chkl 5st 

vetkl 2st 

 

Tikar 

jkl 9st 

ukl 5st 

ökl 13st 

chkl 11st 

vetkl 5st 

 

TOTALT ANMÄLDA HUNDAR  86 st      

        

 

SvEuk önskar en trevlig  

utställningsdag 

 

Lycka till! 

 

 

Program Lördag: 

 

Sekretariatet/cafe öppet kl.08.30 - 15.00 

Försäljning 

Kl.8.30-12.00 Vaccinationskontroll & 

nummerlappsutdelning 

Kl.8.30-12.30 Anmälan till  

Barn med hund 50:-  

Parklass 50:-  

 

Utställningskatalog 40:-   -   

Dragning på utställningskatalogen "Gratis 

anmälan till 2019" 
 

Bedömningen startar kl.10.00 

 

Lunchpaus för domaren efter hanarna, ca kl 

13.00-14.00. Då kör vi Parklass & Barn med 

hund. 

 

Rosetter finns till försäljning! 

 

Lottförsäljning med fina priser. 

 

Kvällen: 

 

Kl.18.30 Gemensam grillning.  

Alla tar med vad ni vill grilla, klubben bjuder på 

sallad och dricka. 

 

Vi hoppas på en trevlig kväll tillsammans! 

 

 
 

 

 
Arrangerande klubb fritar sig från allt ansvar för skador och 

förluster som kan uppstå för hund, hundägare och övrigt 

sällskap i samband med utställningen. 

 

 

 

GLÖM INTE 
Fredag kl.19.00 Ringträning med Camilla & Madde vid utställningsområdet 

 

 


