Svenska Kelpieklubben Södra Lokala Aktivitetsområde inbjuder till

KELPIESPECIAL 2018
OFFICIELL RASUTSTÄLLNING

Söndagen den 13 maj 2018 kl 10.00 på Lomma Brukshundklubb
Domare: Marianne Baden, Danmark
Anmälan görs via mail till ingrid.borgvogel@gmail.com med
uppgift om hundens namn med titlar, födelsedatum, regnummer,
kön samt hundens far och mor. Ägarens namn, adress, telefonnummer och mailadress samt uppfödarens namn och ort.
Glöm inte uppge vilken klass som hunden ska delta i!
OBS! Utländska hundar måste före anmälan registrera sina
hundar på SKK!

KLASSER OCH AVGIFTER:
Valpklass 4-6 mån.............................. 150 kr
Valpklass 6-9 mån.............................. 150 kr
Juniorklass 9-18 mån....................... 300 kr

I samband med anmälan ska avgiften sättas in på SVEKK/Södra
LO:s plusgiro: 435 75 78-6. Glöm inte ange hundens regnr på
betalningen.

Unghundsklass 15-24 mån............ 300 kr

Sista anmälnings- och betalningsdag
är 21 april 2018!

Öppenklass fr 15 mån ..................... 300 kr

Var snäll och anmäl samt betala i tid så undviker vi extrjobb! :)
Frågor? Kontakta CUA Ingrid Borg vogel 0734-344730,
ingrid.borgvogel@gmail.com

Kelpiegallery 10 år

Bruksklass fr 15 mån ........................ 300 kr
Championklass .................................. 300 kr
Veteranklass fr 8 år ........................... 240 kr

Det uppmärksammar Svenska kelpieklubben genom att BIR & BIM & Bästa
uppfödare vinner ett högupplöst porträttfoto som tas av Sofia Olsson!

LÄS MER OM ÖVRIGA KELPIE-AKTIVITETER PÅ NÄSTA SIDA!! >>>

Efter avslutad utställning bjuder vi in till en härlig

GRILLLUNCH

Passa på att tjöta vidare med kelpievännerna och fira vinsterna! Vi serverar
grillspett + potatis- & grönsallad till det facila priset 70 kr/pers.
Anmälan görs via mail till ingrid.borgvogel@gmail.com senast 7 maj.
I samband med anmälan ska maten betalas sättas in på SVEKK/Södra LO:s
plusgiro: 435 75 78-6. Glöm inte ange vem och antal som kommer!

Efter grilllunchen drar vi igång årets roligaste kelpieaktivitet

UPPLETANDEMÄSTERSKAPET 2018

2017 års Uppletandemästare: Maria & Baccus

Som traditionen bjuder anordnar vi även vår skojiga och annorlunda uppletandetävling som är öppen för alla kelpies,
gamla som unga, med sina förare. Garanterat uppskattat av både fyrbenta och tvåbenta! Anmälan sker på plats under
utställningen och delta i kampen om Caseys Vandringspris! Läs mer på www.kelpieklubben.se/aktiviteter/vandringspriser om detta priset och även andra fina vandringspriser som du kan vinna i Södras Rasspecialutställning.

PSST!
Glöm inte
lotteriet!

Under utställningen har vi ett uppskattat lotteri med mååånga
vinstchanser! Vill du vara med och skänka priser till lotteriet
eller utställningen och däremed stötta Kelpieklubbens
verksamhet, så kontakta ingrid.borgvogel@gmail.com.
Glöm ej ta med swish eller kontanter !

MH-beskrivning på lördagen
Lördagen den 12 maj arrangeras mentalbeskrivning (MH) på Lomma BK,
anmälan sker via SBK tävling: http://sbktavling.se/competitions/26510

VARMT VÄLKOMNA TILL KELPIENS VÄNKRETS!

