INBJUDAN TILL OFFICIELL UTSTÄLLNING, SLHK
LILLA SPECIALEN
Lördagen den 2 mars 2019
Vilsta Sporthotell, Eskilstuna
Domare: Jahn Stääv
Klass

Ålder

Avgift

Valpklass

4-6 månader

150 kr

Valpklass

6-9 månader

150 kr

Juniorklass

9-18 månader

350 kr

Unghundsklass

15-24 månader

350 kr

Öppenklass

15 mån och äldre

350 kr

Championklass
Veteran

350 kr
8 år och äldre

220 kr

OBS! Rabatt med halv avgift fr om tredje betalande hund med samma ägare. Gäller dock ej
valpklass!

Sista anmälnings- och betalningsdag är den 8:e februari. Kom ihåg att ange
vad ni betalar för oavsett betalningssätt! Ange hundens /hundarnas
registreringsnummer 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!
Du kan även betala med Swish. Ange ditt för-och efternamn Swishnumret är: 123 651 12 65
Anmälan på SKK:s gamla blankett (nås via länken) första sidan räcker. Fyll i, skriv under
och skicka till: Lasse Persson, Himmelsby Ekholmen, 590 17 Mantorp eller skicka den
inscannad till utstallning@lancashireheeler.se. Ej internetanmälan.
Obligatoriskt medlemskap i SLHK. Avgiften 250 kr kan betalas samtidigt med anmälan, det
går utmärkt att swisha på nr 123 651 12 65. Ange att du betalar för medlemskap. Du kan även
betala in för familjemedlem 50 kr (om någon i ditt hushåll redan är medlem)

Sponsring emottages tacksamt. Kontakta Anette Gladh på anegla65@gmail.com
Det går även bra att ringa Anette på tel 070-699 50 56.
Annonsera gärna i katalogen! Annonser skickas till utstallning@lancashireheeler.se senast 8:e
februari. 200 kr för helsida och 100 kr för halvsida. Betalning se ovan.
Vaccinationskontroll sker på utställningsplatsen så tänk på att ha ett giltigt vaccinationsintyg.
Vi kommer att ha ett bord med försäljningssaker. Medlemmarna kan skänka saker/ prylar till
klubbens loppis, gamla som nya där behållningen går till klubben. Om du vill skänka något,
medtag detta till utställningen och lägg det på försäljningsbordet. Sätt en prislapp på
föremålet. Vi kommer även att ha lotteri med fina priser!
Mat: Restaurang finns på området.
Boende: Bokar ni själva. Förslagsvis hotellrum/ vandrarhem/ stuga/ campingplats på samma
område som utställning och årsmöte. Boka på www.vilstacamping.se eller tel 016-51 30 80.
Ange vid bokning att ni tillhör SLHK.
Middag: På kvällen efter utställningen inbjuds alla medlemmar till gemensam middag till
självkostnadspris.
Meny: Grillbuffé
Pris: 298:-/ person, anmälan och betalning till Anette Gladh senast den 8:e februari. Betalning
via Swish till 0706995056. Om du inte vill äta grillbuffé men ändå vill deltaga i middagen så
går det bra att köpa á la Carte och beställa och betala själv i kassan.
Specialkost: Anmäler Du/ Ni själv direkt till Vilsta sporthotell.
Har ni frågor?
Om det gäller anmälan och inbetalning för utställningen, kontakta Lasse Persson eller
Christine Hellmér på tel 070-757 00 06 eller 070-716 21 92 eller via mail:
utstallning@lancashireheeler.se
Om det finns övriga frågor, kontakta Annika Westin på mobil 076-800 23 50 eller Susanne
Nilsson på mobil 070-3270102 eller via mail: Susanne@limebrooks.com
Varmt välkomna!

