
 

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA WELSH CORGI KLUBBENS 

RASSPECIAL PÅ HÄSSLEHOLMSGÅRDEN 21 MAJ 

 

Vi har det stora nöjet att välkomna dig till specialutställning på Hässleholmsgården. 

Bedömningen med valpar börjar kl 9.00 och kl 10.00 för vuxna hundar. Vi fick glädjande nog ett 

stort antal anmälningar till utställningen och har därför bjudit in Anna Friberg att döma dagens 

valpar. 

 

RING:   27 

DOMARE:  Anna Friberg – alla valpar 

                      Gunnar Nymann, Danmark,  

DATUM:  21 maj 

TID:  09.00 

PLATS:  Hässleholmsgården, Hovdalavägen 303, 281 35 Hässleholm  

                        (samma område som SKK arrangerar sin utställning) 

 

Veterinärbesiktningen är öppen mellan 7.30-11.30 och inga valpar under 4 månader får vistas inne 

på området. 

Har du inte beställt din katalog vid anmälan så kommer den finnas för nedladdning på vår 

hemsida www.swck.org. Det kommer inte finnas några kataloger till försäljning. 

OBS! Du som inte har valt nummerlapp via mail får hämta ut den på plats. 

 

Vi kommer som vanligt att anordna barn med hund och parklass. Kostnad för dessa två klasser är 

30 kr per klass och deltagare. Anmälan sker direkt på plats. Betalning via Swish eller kontant. 

Inofficiella Best in Show-finaler hålls efter avslutad rasbedömning. 

 

Parkeringsavgift 40 kr (Nordskånska kennelklubbens parkering) 

Entré vuxna medlemmar (medlemskort skall uppvisas) 40 kr, entré icke medlemmar 60 kr 

Har du nummerlapp och ska ställa hund är entrén gratis. 

Tältuppsättning får endast ske f o m 07.30 på utställningsdagen. Rökning tillåten endast på 

anvisade platser! Ingen övernattning får ske på bilparkeringen. 

Servering och café finns på utställningsplatsen. 

 

http://www.swck.org/


Vägbeskrivning hittar ni på http://www.hassleholmsgardensvandrarhem.se/karta.php 

Koordinater(WGS84), Lat:56.14975699002351, Lon: 13.745956420898437 WGS 84 decimal (lat, 

lon): 56.15240, 13.74736, RT90: 6226809, 1372118 SWEREF99 TM: 6223748, 422186  

 

FRÅGOR? eller vill du sponsra med priser? Kontakta Ammi Aro 073-656 08 34 eller maila oss på 

utstallningskommitte.swck@gmail.com 

 

 

Väl mött på vår specialutställning önskar SWCK’s 

utställningskommitte 
Ammi Aro, Märta Brandts, Mikaela Edvinsson, Malin Eriksson & Jennica Skoglund 
 

mailto:utstallningskommitte.swck@gmail.com

