
PM Tånga Hed Vårgårda 2018-06-30 

Jubileumsutställning  

Specialklubben för shih tzu och Västra kretsen hälsar dig och din hund/hundar 

varmt och hjärtligt välkomna till vår officiella utställning som i år firar 35 år av 

genomförda officiella utställningar i västras regi. 

Vaccinationskontroll  från kl 07.00 

Nummerlappar erhålls vid vaccinationskontrollen SKK´s regler gäller 

Bedömningen börjar kl 09.00 

 

Antal anmälda: Totalt Valpar Officiella klasser    Hanar      Tikar  

           90         11                                         32           47 

 

Domare  JACKIE BOWNS GB 

 
Domare Valpar, barn med hund och juniorhandling  CARINA JOHANSSON 

 

Katalogpris 40:- med möjlighet att vinna pris på katalognummer 

Barn med hund och Parklass anmäls och betalas i sekretariatet Pris 40:- 

Vi bjuder på enklare frukost med smörgås, kaffe eller te fram till kl 9.30 

 

Det går att beställa en lunchtallrik med pastasallad och dricka, kaffe o kaka för 

75:- kyckling eller skaldjur. Skicka ett sms till Susanne Andreasson med namn, 

antal och vilken sort du vill ha, telefon 0723-262637  senast den 27 juni.  

 

Flera fina lotterier kommer att säljas. 

Glöm inte att ta med kontanter. 

Kaffe och smörgås kommer att finnas till försäljning efter kl 9.30.  

 

SST Västra kretsen önskar er alla lycka till 

 

 



 Vi kommer att ha en auktion på en tavla 40x50 med en unik solfjäder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ditt bud under dagen   

 

Bedömningen börjar kl 9.00 med valpar.  

Därefter hanar fram till lunch 

Lunch ca en timme då vi har lottdragning, vinstdragning på katalog, barn med 

hund  och AUKTIONS avslut. 

Bedömning av tikar 

Juniorhandling 

Parklass 

Avelsklass  

Uppfödarklass 

Bir och Bim Junior 

Bir o Bim Veteran 

BIR OCH BIM 

Tack till domaren 

OBS! Inga valpar under 4 månader får vistas på utställningen 

PLOCKA UPP SKRÄP, PÄLS OCH BAJS EFTER DIN HUND, TACK. 
Vägbeskrivning Tånga Hed 

Från Göteborg E20 tag av vid Vårgårda mot väg 42. Fortsätt på väg 42 i 1km, sväng vänster 

till Kullingsleden1,1km, sväng höger till Torggatan 240m, fortsätt in på Parkgatan 300m, 

sväng höger till Industrigatan 300m fortsätt in på Artellerigatan  FÖLJ SEDAN SKYLTAR. 

Från StockholmE20 tag av mot Falköping/Herrljunga väg 181 kör 140m, sväng höger till 

Stockholmsvägen 1,4 km sväng vänster till Allegatan 750m, sväng höger till parkgatan 170m 

sväng vänster till industrigatan 300m fortsätt in på Artellerigatan, FÖLJ SEDAN SKYLTAR 

Finns det frågor? Ring Annika 0722-222740 eller skicka ett mail a.malmhall@hotmail.com 

Varmt välkomna och lycka till önskar SST Västra Kretsen 

mailto:a.malmhall@hotmail.com

