Välkommen till VärmlandsBordern 2018
En inofficiell utställning för alla borderterrier från 4 månader och uppåt, och en träff för alla rasentusiaster.
Tid:

Lördagen den 25 augusti start kl. 10.00

Plats:

Skutbergets friluftsanläggning och First Camp, väster om Karlstad
Vägbeskrivning: Kör E18, följ vägverkets skyltning till Skutbergets camping.

Domare:

Ann-Marie Olsson, kennel Bedamos. har fött upp ett antal borderkullar och har stor
kunskap om rasen sen 40 år tillbaka.

Klasser:

Valp = 4-6mån/6-9mån, junior = 9-15 mån, unghund = 15-24 mån, jakt = gk.ga/ga.1:a
pris, kom-som-du-är-klass, öppen = 24 mån och uppåt, champion =
utställningschampion, veteran = 8-10 år, Still Going Strong = 10 år och äldre.
Bästa rörelser, Bästa huvud, Barn med Hund, gratis och anmälan på plats.

Anmälan:

Anmälan skickas via mail senast fred.17 augusti. Bekräftelse på att mailanmälan
kommit fram skickas inom 3 dagar, annars ring till Marie Hansen, tel: 070-3720483
Skicka anmälan med hundens namn enligt reg.bevis och ev. titel samt kön, föräldrar,
födelsedatum, uppfödare, ägarens namn, adress, tel.nummer, och mail-adress. Ange
vilken klass hunden ska deltaga i. Inget utskick görs, nummerlappar delas ut på plats.

Skicka till:

Marie Hansen, Adolfsfors 22, 670 40 ÅMOTFORS e-post stomyra@telia.com

Avgift:

180 kr/hund. Gratis för Still Going Strong och ”Barn med hund”.
Fr.o.m. 3:e hund med samma ägare halva priset = 90kr
Avgiften insättes på Swedbank 8431-9, 53 130 875-7
vi kan även ta emot via swish 0703720483 betalning senast fredag 17 augusti.

Mat mm:

Vid ringen kommer det att finnas varmkorv o bröd o dricka att köpa!
Även en del BTS material kommer att finnas till försäljning.
Nytt för i år!
Eftersom restaurangen har stängt för säsongen så inbjuder vi er att tillsammans med oss
efter utställningens slut ha en picnic i det gröna!!! Ni tar helt enkelt med det ni vill äta o
dricka och så sitter vi tillsammans och firar alla vinnare och alla våra fina bordrar.
När ni köper katalog är den även en lott i vårt lotteri, lösa extralotter kommer att finnas.
Priser till utställningen och lotteriet mottages tacksamt, säg till vid anmälan så kommer
ditt namn att finnas med i katalogen och sen även publiceras i BTB.

Boende:

First Camp Skutberget, Karlstad, camping för husvagnar, husbilar samt stuguthyrning.
Stugor bokas direkt på tel: 054-53 51 30 karlstad@firstcamp.se

Hjärtligt Välkomna!
önskar Marie, Inger, Elisabeth, Ylva och Åsa
som kan nås på 070-2505500 under dagen

