
 

                                                                                                                   

Vi hälsar dig och din hund välkomna till vår 

specialutställning i Gimo! 

Vi börjar dagens bedömning med welsh corgi pembroke kl 9.00 för att sedan 

fortsätta med welsh corgi cardigan. 

OBS! Har du inte fått din nummerlapp via mail finns den att hämta i sekretariatet 

efter kl 8.30! 

Bedömning kommer att ske i ridhus vid dåligt väder, annars ute. 

 

Stöd gärna vår klubb genom att handla i vår cafeteria där kaffe, dricka, kaka och 

tacobuffé kommer att finnas. 

Delar av SWCK shop finns på plats och klubbens prisrosetter kan också köpas 

för 75 kr/st. 

Vi kommer att arrangera både barn med hund och parklass för 30 kr/st, anmälan 

görs i sekretariatet. 

Vi tar betalt både med swish och kontant. 

 

Lotteripriser tas tacksamt emot i sekretariatet och vi kommer att ha lottdragningen 

innan dagens BIS finaler. 

 

Toaletter finns på området. 

Hoppas att vi får en fantastisk dag ihop! 

 

Vägbeskrivning till Gimo ridklubb, 

Uppsalavägen 45, 747 42 Gimo 
 

Från E4 Stockholm 

Kör av E4 vid avfart mot väg 188 Östhammar. Vid första rondellen tag första avfarten mot 

Östhammar, vid andra rondellen ta 2:a avfarten in på väg 288. 

Följ väg 288, ca 47 km, och sväng sedan vänster in mot Gimo ridklubb. 

Från E4 Gävle 

Följ E4 och tag avfart mot väg 193, vid rondellen tag 3:e avfarten mot väg 292. Följ sedan väg 

292 ca 50 km, tag sedan vänster mot väg 288, efter ca 2 km sväng till vänster mot Gimo 

Ridklubb. 

 
 



 

                                                                                                                   

 

DOMARE: Marit Sunde 

TOTALT ANMÄLDA HUNDAR: 76 

 

 

 

 

 

 

 

   WELSH CORGI PEMBROKE 

    Hanhund 

 

Valpklass 4-6                      :  2 

Valpklass 6-9                      :  2 

Juniorklass                    :  2 

Unghundsklass              :  4 

Öppen klass                   :  1 

Championklass          :  2 

Veteranklass       :  1 

       

Tik 

 

Valpklass 4-6            :  3 

Valpklass   6-9              :  2 

Juniorklass                    :  2 

Unghundsklass             :  4 

Öppen klass                 :  2 

Championklass             :  3 

Veteranklass                       :  1 

TOTALT RASEN       :  31 

 

 

 

 

WELSH CORGI CARDIGAN 

    Hanhund 

 

Valpklass 6-9                      :  4 

Unghundsklass             :  3 

Öppen klass                  :  3 

Championklass                  :  5 

Veteranklass                   :  1 

    

 Tik 

 

Valpklass 6-9                     :  4 

Juniorklass                   :  6 

Unghundsklass              :  5 

Öppen klass                  :  10 

Championklass    :  1 

Veteranklass             :  1 

Specialklass                       :  2 

 

 

TOTALT RASEN        :  45 


