
  

Välkommen till rasklubben för grönlandshunds rasspecial i 

 Mora den 14 september 2019 

 

Rasspecialen 2015 i Herrfallet 

För att boka boende och info ang. campingen och hotell kan man kontakta info@moraparken.se 

Möjligen blir det någon aktivitet/samkväm under fredagskvällen den 13 september då vi är många som 

reser en bit och anländer under fredagen, mer info kommer. 

Lördag 14 september Rasspecial med domare Per-Harald Nymark, för anmälan se separat annons. 

Rasklubben har försäljning av hamburgare och fika under dagen. 

Program lördag kväll 

Kl 18.00  Samling i konferenslokal i huvudbyggnaden. 

Kl 18.30  Föreläsning ”Fra pub til pub gjennom villmarka” med Lasse Kornmo och Kjell-Harald 

Myrseth. 

Under föreläsningskvällen bjuder rasklubben på kaffe/the med go´bit. 

Mer info ang. rasspecialen kommer! 

Utställning lördag 14 september 

Plats: Mora camping Domare: Per-Harald Nymark, Norge  

Klasser och anmälningsavgifter: 

Valpklass 1 (4-6 mån) 180 kr 

Valpklass 2 (6-9 mån) 180 kr 

Juniorklass (9-18 mån) 350 kr 

Unghundsklass (15-24 mån) 350 kr 

Öppen klass (15 mån-) 350 kr 
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Bruksklass (15 mån-) 350 kr 

Championklass (15 mån-) 350 kr 

Veteranklass (8 år-) 250 kr 

F. o. m. 4:e anmälan i fullbetalande (officiell) klass: 250 kr 

Sista anmälnings- och betalningsdag är 25 augusti. Anmälningsavgiften betalas in på pg 517513-8. 

Märk betalningen med ditt namn och hundens registreringsnummer.  

Anmälan görs på SKK’s blankett som finns att hämta på www.skk.se (sök Tävlingsanmälan). Spara 

blanketten, fyll i och skicka till frankochhelene@telia.com eller skriv ut den och skicka till Hélène 

Ouchterlony, Hanstaviksvägen 15 13461 Ingarö. OBS! Glöm inte mailadressen, då bekräftelse och PM 

skickas ut via mail. Om du inte fått bekräftelse inom tre dagar från det att du mailat din anmälan, kontakta 

Hélène (0703346539). 

För utlandsägd hund ska kopia på registreringsbevis bifogas anmälan.  

För deltagande i officiell klass krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlemmar i SPHK. 

För utlandsregistrerad hund bifogas också kopia på registreringsbevis samt medlemskap i erkänd utländsk 

kennelklubb eller specialklubb. 

Uppgifter om boende och övriga aktiviteter under eftermiddag/kväll kommer att finnas på 

hemsidan. 

Vi vill påminna om att SPHK Gävle-Dala har utställning i Mora på söndagen. 

 

Hjärtligt välkomna till en trevlig dag! 

Styrelsen för rasklubben för grönlandshund 
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