
INBJUDAN TILL STORA SPECIALEN SLHK
INOFFICIELL UTSTÄLLNING

Lördagen den 10 augusti 2019
Morokulien, Sverige

Domare: Maggy Jones

Klass     Ålder      Avgift
Valpklass     4-6 månader     150 kr
Valpklass     6-9 månader     150 kr
Juniorklass    9-18 månader     150 kr
Unghundsklass    15-24 månader     150 kr
Öppenklass    15 mån och äldre    150 kr
Championklass          150 kr
Veteranklass    8 år och äldre     150 kr

Sista anmälnings- och betalningsdag är den 10 juli. Kom ihåg att ange vad 
ni betalar för! Ange hundens /hundarnas registreringsnummer och klass samt 
telefonnummer eller e-post till ägaren (viktigt att ni anger det oavsett 
betalningssätt).
Obs att dagen därpå, söndag den 11 augusti, 2019, håller Norska 
kennelklubben sin officiella rasutställning i Morokulien på den norska sidan. 
Se separat annons från Norska Lancashire
Heeler Klubben!

Anmälningsavgift och övriga avgifter betalas till SLHK:s BG 524-7077. 
Swish går också bra för dem som har tillgång till det. Swisha då på nummer 
123 651 126 5. Utländska utställare: Swift SWEDSESS IBAN 
SE4880000000071331252326, bank Swedbank. Glöm inte kopia på 
stamtavlan!
Anmälan på SKK:s gamla blankett, 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.

Sponsring emottages tacksamt. Inbetalning till ovanstående konto eller 
swish. Märk det med ”sponsring”. Om du har frågor kontakta Maria Jonsson 
på 070-736 46 98.
Annonsera gärna i katalogen! Annonser skickas till 
utstallning@lancashireheeler.se senast 12 juli. 200 kr för helsida och 100 kr 
för halvsida. Betalning se ovan.
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Viktigt!!! Tänk på att alla utställare måste ha hundpass, vaccinationer i 
ordning samt avmaskning i ordning. Kontrollera reglerna för inresa i Norge 
samt resa tillbaka till Sverige. Vaccinationskontroll sker på utställningsplatsen!
Länk till jordbruksverket här: www.sjv.se
Länk till norska mattillsynet här: https://www.mattilsynet.no/dyr

Regler för vaccination på utställning i Norge:
” 3.4 Vaksinasjonsregler Hunder må være vaksinert mot valpesyke og attest 
kunne fremvises. - Hund under 15 måneder: Hunden må være minimum 10 
uker ved siste vaksinasjon. - Hund som har fylt 15 måneder: Hunden skal 
være vaksinert ved minst 10 måneders alder og deretter skal siste 
vaksinasjon være utført for maksimum 3 år siden. - Ved 
førstegangsvaksinasjon må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato. 
Kontroll av at gjeldende innførsels- og vaksinasjonsbestemmelser er fulgt kan 
forekomme. Det anbefales at deltagende hunder også er vaksinert mot 
parvovirusinfeksjon og parainfluensa (kennelhoste). Vaksinasjon mot 
kennelhoste anbefales tatt årlig. 

Försäljning: Det kommer att finnas försäljning av saker på platsen. Du kan 
även medtaga sådant som du
vill donera till klubbens second -hand försäljning som kommer att gå av 
stapeln under utställningsdagen. Kontaktperson Carina Engström, tel 
070-771 12 96

Mat: Restaurang finns på området.
Boende: Bokar ni själva. Här finns tips på länkar:
https://www.edaportalen.com/boende/
https://www.visiteda.se/
https://www.montebellocamping.no/
https://morokuliencamping.no/

Middag: På kvällen efter utställningen inbjuds alla medlemmar till gemensam 
middag i form av middagsbuffé på Glasshytta ungefär 500 meter från 
utställningsplatsen. Pris och anmälan: Middagsbuffén kommer att kosta ca 
310 norska kronor som betalas på plats. Glasshytta tar kredit- och betalkort 
såväl som kontanter. Anmäl dig/er till middagen senast den 10 juli till 
Christine Seehus på epostadress sc.seehuus@gmail.com Eftersom det är 
buffé kommer det att finnas alternativ även för den som behöver specialkost 
men anmäl detta ändå i ditt mail till Christine. Dryck ingår ej, alla beställer 
själva.
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Specialutställning
Direkt efter det att vår inofficiella utställning har avslutats så inbjuder vi till en 
speciell utställning för hundar med ex bettfel, hanhundar som är kastrerade, 
hundar med kroksvans, tandförluster, pälsvariationer som ex långhår, färgfel 
etc etc. Klasserna är hanhund och tik och
ni anmäler via mail till utstallning@lancashireheeler.se senast 10 juli och 
betalar till till SLHK:s BG 524-7077. Swish går också bra för dem som har 
tillgång till det. Swisha då på nummer 123 651 126 5.
Utländska utställare: Swift SWEDSESS IBAN SE4880000000071331252326

Avgiften kommer att vara 75:-/ hund.
Obs att denna lilla tävling inte hör till klubbens inofficiella klubbutställning utan 
detta är ett helt separat evenemang som avhålls direkt efter 
klubbutställningen är klar. Välkomna att anmäla!

Har ni frågor?
Om det gäller anmälan och inbetalning, kontakta Lasse Persson på tel 
070-757 00 06 eller via
mail: utstallning@lancashireheeler.se
Om det finns övriga frågor kontakta oss via ovanstående mail.

Varmt välkomna till Stora Specialen!
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