
 

 
 

Välkomna till Keeshondringens utställning den 11 maj 2018 
Domare: Boo Lundström 

Rallylydnadsdomare:Carina Ljungberg  
 
Keeshondringen inbjuder till officiell utställning vid STF:s Vandrarhem Kronobergshed, Moheda 

fredagen den 11 maj 2018.  Södra avdelningen står som arrangörer. Årsmöte hålls på torsdagen den 
10 maj i matsalen  på STF:s Vandrarhem i Moheda kl 19.00 
 

Kontroll av vaccinationsintyg enligt SKK:s regler och utdelning av nummerlappar börjar kl 7.30 
Rallylydnad börjar kl.8.00 med banvandring 
Utställningen startar kl. 10.00 .   

Sista anmälningsdag och betalningsdag är 2 april. 
Utställare från utlandet kan betala på plats på utställningsdagen. 
 
Anmälan skickas till Gertrud ”Sylle” Kristiansson Västergatan 32  275 66 Vollsjö SKK:s 3-sidiga 
anmälningsblankett skall användas(endast 1:a sidan) eller via internet.  Blankett kommer att finnas på 
Keeshondringens hemsida. 
Vid förfrågan  tel. 0416 30645        sylle@brandstadror.se 
 
Anmälningsavgiften sättes in på  BG  685 – 3261  
    
BIC/IBAN HANDSESS/SE23 6000 0000 0005 5977 2092 
 
Glöm inte att ange hund(ar), namn och klass på talongen.     
Medlemsavgiften skall vara inbetald före anmälningstidens utgång.   

Klass 
Valp inoff. 4 – 6 mån 6 – 9 mån   170:- 
Junior - unghund – öppen – championklass.              300:- 
Veteran   8 år ----     200:- 
Veteran över 10 år     gratis       
Inofficiell Rallylydnad  öppen klass   125:- 
Hund får bara anmälas i en (1) klass. 
Från och med tredje hund, som anmäls till officiell klass och med samma ägare, gäller halv 
anmälningsavgift. Det åligger anmälaren själv att reducera beloppet vid inbetalning. 
Utländska utställare måste maila en kopia av stamtavlan till  keeseva60@gmail.com 
 
Vandringspriser skall lämnas till  Eva Andersson senast dagen före utställningen på 
utställningsplatsen. Kontakta Eva  tel. 0735 431084 eller keeseva60@gmail.com 
 
Hederspriser och vinster till lotteriet emottages tacksamt. Kontakta :Annie Marveus                     0708 
144188 eller annie@marveus.se  för hederspriser och Siv Ljunggren för vinster till lotteriet 
Siv_ljunggren@ msn.com eller 070 5908938 
 
 
Logi: Rum och husvagnsplatser finns att boka vid STF:s Vandrar hem Moheda Tel.0472 40052 
eller 070 7898808 
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Ingen mat eller dricka kommer att finnas att köpa vid lunchuppehållet. 
 
För dem som önskar middag efter utställningen går det bra att beställa 
  
Önskas middag betalas den in samtidigt med anmälningsavgiften. 
Alternativ: 
Stekt panerad kummelfilé med kall dillsås och kokt potatis 
Helstekt örtkryddad fläskytterfilé med gräddsås,  gelé och kokt potatis  
Inkl. sallad, bröd och smör 
Kaffe eller Te 
Pris 100:- / portion   
 

Dryck får var och en själv ta med sig. 
 
 

Varmt välkomna till Moheda         
Styrelsen  S:a avdelningen. 
     
 
 
 

 
 
 

 


