
 

 

Kallelse till årstämma i Hälleforshundklubben 

Lördagen den 1 juni 2019 kl. 11.00 

I Margareta kyrkan, Gammplatsen i Lycksele. 

 

 

Västerbottens Älghundklubb inbjuder till hundutställning i 
Lycksele 
Lördagen den 1 juni 2019 
Plats: Lycksele Utemässa Gammplatsen 
Domare: 
Jämthund, hanar Anna Fors Ward 
Jämthund, tikar Ulf Ottosson 
Gråhundar o övriga raser, Thomas Eriksson 
Rätt till domarändringar förbehålles! 
 
Valpklass 130 kr 
Veteraner 190 kr 
Övriga klasser 310 kr 
 
Vaccination: Hunden skall vara vaccinerad som valp och vid 1-års ålder. Därefter gäller 4-
års intervall 
 
ID-märkt: Hunden skall vara ID-märkt. 
 
Viktigt! 	
Enbart inbetald avgift till vårt PG gäller EJ som anmälan! 
Medlemskap i någon av SÄK’s lokalklubbar är ett krav! 



Anmälan: 
E-anmäl via: www.provdata.se/vbak/utstallning 
Betalning via paysonsystemet i samband med anmälan senast den 21 maj 2019 

För anmälan eller frågor gällande anmälan: 
Mona Sundqvist, Västerhusänget 226, 894 91  SJÄLEVAD  
E-post: mona.sundqvist@gmail.com 
Tel: 070-2399580	

När anmälan är korrekt genomförd kommer en anmälningsbekräftelse skickas till den e-
postadress som uppgivits vid anmälan. Detta sker automatiskt och omedelbart när anmälan 
skickats. I detta bekräftelsemejl finns även en betalningslänk till Payson där du enkelt kan 
betala anmälningsavgiften. 
Kallelse och PM kommer att skickas ut via e-post ca en vecka innan utställningen till den e-
postadress som uppges i samband med anmälan. 
Var därför NOGA med att uppge korrekt e-postadress! 

Tracker Supra lottas ut på startnummer bland utställda hundar 

Övriga upplysningar: Lisa Henfridsson  070-5602928, Ulrika Eriksson 070-6430332 

 

Mickes hundfoto kommer att finnas som vår fotograf på utställningen. Alla hundar som blir 
rasvinnare fotograferas av Micke, han kommer att finnas tillgänglig under utställningen. 
Passa på att fotografera din hund av Micke  för att publicera i hitta älghund 

	

	

Ögonlysning 

Minsta antal hundar är 20 st.   

Anmälan och kontaktperson: Anders Lundmark, 070-631 41 88 

 

Ring/socialträning kommer att erbjudas inför utställningen på följande orter 

Lycksele söndag den 28/4, onsdag 1/5 
Vindeln söndag den 5/5, onsdag 8/5 
Umeå söndag 12/5, onsdag 15/5 
 
Tid kl. 18,30 på samtliga orter 
Min. 5 st  - Max 20 st hundar per träningstillfälle 
 
Anmälan och info Ring/socialträning Lisa Henfridsson 070-5602928, Ulrika Eriksson 070-
6430332 



 

Logi: 

För bokning av boende Ansia 0950-10083  

www.ansia.se 

Mer info om mässan: www.utemässan.se 

 

	


