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20-ÅRS JUBILEUM
26-28 MAJ 2017
HÄVERÖ BRUKSHUNDSKLUBB
HALLSTAVIK

ANMÄLAN & AVGIFTER

DOMARE			Utställning: Torbjörn Skaar
					Agility: Vakant
					Lydnad: Lennart Ek
					Rallylydnad: Caroline Gustavsson
					Freestyle: Vakant
					Heelwork to Music: Vakant

AVGIFTER			
Valpklass (4 – 6 / 6 – 9 mån)
150:UTSTÄLLNING 		
Juniorklass (9 –18 mån) 		
300:					
Unghundsklass (15 – 24 mån)
300:					Öppenklass (från 15 mån) 		300:					Championklass 				300:					Veteranklass (från 8 år) 		240:					Presentations klass 			150:					(tex kryptorchida hanhundar, hundar med stånd öron, felaktig färg m.m.)
					Rabatterad avgift med halva priset fr o m tredje hunden som 		

anmäls i officiell klass och som enl. SKK har  samma ägarbild.

AGILITY 				KM				 		100:(från 18 mån) 			
Nybörjarklass 				
40:						Ungdomsklass 				 20:LYDNAD 				KM 						100:(från 10 mån) 			
Nybörjarklass 				
40:						Ungdomsklass 				 20:RALLYLYDNAD 			KM 						100:FREESTYLE			KM 						100:HEELWORK TO MUSIC

KM						100:-

GRILLBUFFÉ			Fredag kväll			Vuxna150:										
Barn 100:JUBILEUMSBUFFÉ		

Lördag kväll			

ANMÄLAN ÖPPNAR DEN 1 APRIL 2017
Detta sker via webanmälan på hemsidan
www.clubbergerdespyrenees.se

INFORMATION OCH FRÅGOR:
Anna Wahlström; mobil: 0702-73 30 55
e-post: annawahlstrom73@gmail.com
Åsa Thunqvist; mobil: 0706-32 37 14
e-post: asathunqvist@hotmail.com

Gratis

IINFORMATION OM HELGEN
FREDAGEN DEN 26 MAJ (start 11:00)
Officiell Utställning
Domare Torbjörn Skaar
Äntligen är det dags för årets utställningshändelse.
Vilka av våra underbara hundar kommer att bli Best in show?
Grillbuffé

LÖRDAGEN DEN 27 MAJ (start 10:00)
KM i Freestyle
KM i Heelwork to Music
KM i Rallylydnad
Kennelkamp
Jubileumsbuffé

SÖNDAGEN DEN 28 MAJ (start 09:00)
KM i Agility och Lydnad
På dagens aktiviteter kan man inte leva på sin skönhet.
Nybörjar- och ungdomsklasser ordnas i agility och lydnad,
lite enklare klasser för er som kommit en bit på väg
men inte känner er redo för KM.
Vad som ingår i nybörjarklasserna kan du läsa på vår hemsida.
“Tandvisningen på KM i Lydnad klass 1 är frivillig”
Vi kör efter dom gamla lydnadsreglerna

BOENDE PÅ RASTRÄFFEN
Det finns olika typer av boende i närområdet.
Förslag på boenden kommer lite senare.
Man kommer att behöva boka sitt eget boende.

KENNELKAMPEN
2017 års Rasträff kommer att innehålla en aktivitet för våra medlemmar. Vi skall
tillsammans genomföra en ”skojtävling” och på kvällen tillsammans minnas
tillbaka på de 20 år som klubben funnits. Denna aktivitet kommer att genomföras
på lördag eftermiddag, med gemensam middag på kvällen som klubben bjuder på.
Hur lagen kommer att delas in bestäms efter hur anmälningar kommer in. Alla är självklart välkomna. Ung som gammal, hundvalpar som
hundpensionärer, välmeriterad tävlingsekipage som fullständiga nybörjare.
Det här är en tävling till för alla. Enda kravet är att man är medlem. Momenten
kommer att innehålla massor av skratt med ett uns av ”blodigt” allvar, gissningsvis.
Tanken från början var att lagen skulle innehålla hundar från samma kennel, därav
namnet. I möjligaste mån kommer vi att fortsätta den tanken. Men vi kommer också att
sätta ihop lag med ”kennellösa” vovvar med ägare. Alla skall ha chansen att vara med.
Så fånga nu in era ”kennelkompisar”, och gärna uppfödare, redan nu. Hur
många det blir i varje lag bestäms efter antalet anmälningar. Allt är gratis och vi lovar
att det kommer att skrattas under hela eftermiddagen. Anmälan senast den 1/5.
För anmälan kontakta
Åsa: asathunqvist@hotmail.com
Yvonne: yvonne@agilitydomaren.se

