
INBJUDAN TILL OFFICIELL UTSTÄLLNING, SLHK 

Lördagen den 18:e mars 2017 på Vilsta Camping, Eskilstuna 

Domare: Karl-Erik Johansson 
 
Klass Ålder Avgift 
Valpklass 4-6 mån 150 kr 

Valpklass 6-9 mån 150 kr 

Juniorklass 9-18 mån 300 kr 

Unghundsklass 15-24 mån 300 kr 

Öppenklass 15 mån och äldre 300 kr 

Championklass  300 kr 

Veteran 8 år och äldre 220 kr 

Specialklass t ex kastrat, färg-/bett-/pälsfel 150 kr 
 
OBS! Rabatt med halv avgift from tredje betalande hund med samma ägare. (Gäller ej valp- 
och specialklass). 

Sista anmälnings- och betalningsdag är 17:e februari. Kom ihåg att ange 
vad ni betalar för! Ange hundens/hundarnas regnummer och klass samt 
telefonnummer eller e-post till ägaren.  

Anmälningsavgift och övriga avgifter betalas till SLHK:s BG 524-7077. 
Utländska utställare: Swift SWEDSESS IBAN SE4880000000071331252326, bank Swedbank 
(glöm inte kopia på stamtavlan). 

Anmälan på SKKs gamla blankett, första sidan räcker. Fyll i, skriv under och skicka till: Lasse 
Persson, Himmelsby Ekholmen, 590 17 Mantorp eller inskannad till 
utstallning@lancashireheeler.se. EJ INTERNETANMÄLAN! 

Obligatoriskt medlemskap i SLHK (Avgiften 250 kr kan betalas samtidigt med anmälan). 

Sponsring tas tacksamt emot, kontakta Marie Fredriksson på eddietheheeler@hotmail.com. 

Annonser i katalogen skickas till utstallning@lancashireheeler.se senast 17 februari. 200 kr för 
helsida och 100 kr för halvsida. Betalning se ovan. 
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Våra fina PR-prylar finns till försäljning och det blir lotteri med fina priser! 

Vaccinationskontroll sker på utställningsplatsen. Tänk på att ha giltigt vaccinationsintyg. 

Mat: Restaurang finns på området. 
Boende: Bokar ni själva. Förslagsvis hotellrum/vandrarhem/stuga/campingplats på samma 
område som utställning och årsmöte. Bokas på www.vilstacamping.se eller tel 016-51 30 80. 
Vid telefonbokning uppge SLHK för liten rabatt! 

Middag: På kvällen efter utställningen inbjuder vi alla medlemmar till middag till 
självkostnadspris, då vi pratar om heeler och allt vi upplevt under dagen.  

Meny: Italiensk buffé, efterrätt, kaffe. 

Pris: 220 kr, anmälan och betalning i samband med utställningsanmälan. 

Specialkost: Anmäls och betalas direkt till Vilsta sporthotell, tel nr 016-51 30 80. 

Har ni frågor? Kontakta Anna Landqvist på 0707-339 900 eller anna.h.landqvist@gmail.com. 

 
 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
 

Plats: Vilsta Sporthotell, Eskilstuna 
Datum: 18:e mars 2017 

Tid: 16.00 
 
Då klubben bjuder på lite att äta, så ber vi er meddela sekreteraren om Ni kommer. 
E-post: yvonne.johansson@skola.ljungby.se 
 
 

UNIKT TILLFÄLLE ATT FÅ LYSSNA TILL BARBRO 
BÖRJESSON 

 
Söndagen den 19:e mars på Vilsta, Eskilstuna så kommer Barbro Börjesson att prata hund för 
oss. 
Tid 9.00-11-00 
Klubben bjuder på detta föredrag och hoppas att många tar tillfället i akt och stannar kvar efter 
vår utställning, äter gott i glada vänners lag, sover gott och lyssnar på kloka ord om hundar 
dagen efter. 
Icke medlemmar är självklart välkomna till ett pris av 100 kr. 
Anmälan till Anna Landqvist anna.h.landqvist@gmail.com eller på tele 077-339 900 senast 18:e 
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februari. 
Tänk på att det är roligare för Barbro om många kommer. 

 
 

UPPFÖDARTRÄFF 
 
Ca en timmas uppfödarträff med början strax efter Barbros föredrag, där aktuella frågor tas upp. 
Förbered gärna ämnen som ni vill ta upp. Mentalitet, tänder osv… 
 

Varmt välkomna till en trevlig helg. 


