Då är det äntligen dags för:
Inbjudan till sommarens helhelg för alla
rasentusiaster för Lancashire Heeler!
Svenska Lancashire Heeler Klubben vill bjuda in er
alla att deltaga i en helg fylld av aktiviteter i
Eskilstuna med start fredag 11 augusti fram till och
med söndag 13 augusti.Boka in helgen redan nu, på
programmet bl a Klubbmästerskap i agility,
utställningsträning och officiell klubbutställning,
gemensam middag. På söndagen finns möjlighet till
ytterligare utställning då Örebro Läns Kennelklubb
arrangerar utställning i Askersund.
INBJUDAN TILL OFFICIELL UTSTÄLLNING, SLHK
Lördagen den 12 augusti 2017 på Vilsta Camping, Eskilstuna
Domare: John Wauben
Klass

Ålder

Avgift

Valpklass

4-6 mån

150 kr

Valpklass

6-9 mån

150 kr

Juniorklass

9-18 mån

350 kr

Unghundsklass

15-24 mån

350 kr

Öppenklass

15 mån och äldre

Championklass
Veteran

350 kr

350 kr
8 år och äldre

250 kr

OBS! Rabatt med halv avgift from tredje betalande hund med samma ägare.
(Gäller ej valp och
specialklass).
Sista anmälnings- och betalningsdag är måndagen den 10 juli . 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
måndagen den 10 juli.
200 kr för helsida och 100 kr för halvsida. Betalning se ovan.
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 att ni är medlemmar i SLHK!
Middag: På kvällen efter utställningen äter alla medlemmar middag tillsammans
Vi pratar om heeler och allt vi upplevt under dagen!
Meny: I år kommer vi att göra så att ni senast den 10/7 kontaktar restaurangen
på Vilsta och anmäler vad ni vill äta. Vi har gjort iordning en meny som finns
nedan. Ni väljer vad ni vill äta. Valen gör ni från följande meny och var och en
betalar sin egen mat direkt på restaurangen innan vi börjar äta. Ni ringer alltså
själva till restaurangen på telnr: 016- 513080. Uppge att ni tillhör Svenska
Lancashire Heeler Klubben och att det gäller middag den 12/8.
Förrätt:



Toast Skagen (85:-)
Eller
Fransk Löksoppa (85:-)

Varmrätt:




Skagenfylld Lax med dillslungad potatis (119:-)
Eller
Västerbottensostfylld kycklingfilé, rödvinssky och klyftpotatis (119:-)

Efterrätt:


Vaniljglass med varma hjortron (59:-)

Specialkost: Bokar ni helt själva via ovanstående telnr!
Om ni har frågor om utställningen, tveka inte att höra av er till ordförande
Susanne Nilsson på telnr 070-3270102 eller kassör Christine Hellmér på 013331143 eller mobil 070-7162192.
Varmt välkomna!

