
SVENSKA SHAR PEI KLUBBEN INBJUDER TILL 

OFFICIELL UTSTÄLLNING FÖR SHAR PEI 

LÖRDAGEN DEN 29 AUGUSTI PÅ BRUKSHUNDKLUBBEN I JÖNKÖPING 

 

Domare: Charlotta Mellin 

 

Endast svenska deltagare på årets utställning, vi hoppas kunna bjuda in utländska deltagare 

igen nästa år! Medlemskap i Svenska Shar Pei klubben krävs för att få delta. 

Under rådande omständigheter med Coronapandemi behöver anmälan också innehålla antal personer 

som kommer närvara då det är max 50 personer som får vistas på området. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner, råd och rekommendationer för att hindra spridning av covid-19. 

Alla hjälps vi åt att minska smittspridning genom att följa dessa råd: 

 Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld 

 Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder 

 Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus 

 Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där 

människor samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter 

På utställningsområdet kommer vi anpassa så det är gott om utrymme för alla. 

SKK:s vaccinationsregler gäller på utställningen. Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsplatsen. Ej 

anmälda hundar över 4 månader får medtagas om giltigt vaccinationsintyg kan uppvisas. 

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR FREDAGEN DEN 14 AUGUSTI 

KLASSER OCH AVGIFTER 

 Valpklass 4-6 mån 200 kr 

 Valpklass 6-9 mån 200 kr 

 Juniorklass 9-18 mån 350 kr 

 Unghundsklass 15-24 mån 350 kr 

 Öppen klass 15 mån - 350 kr 

 Championklass 15 mån - 350 kr 

 Veteranklass 8 år - 200 kr 

Flerhundsrabatt: Halva anmälningsavgiften fr.o.m. tredje hunden som anmäls av samma 

ägare till officiell klass, gäller dock inte veteraner. 

Avgifter sätts in på klubbens Bankgiro 385-3322 eller via SWISH 123 296 65 62. Anmälan är 

bindande. 

Anmälan skickas till: lena.pedersen@svedala.se och ska innehålla hundens namn, titlar, klass, reg.nr, 

uppfödare, ägare samt ägarens adressuppgifter, antal personer som önskas närvara. Kopia på 

stamtavla/registreringsbevis skall medfölja tävlingsanmälan. 

Hederspriser mottages tacksamt, kontakta sekr Lena Pedersen 0733-667288. 

Annons i katalogen kostar 100 kr, kontakta sekr Lena Pedersen lena.pedersen@svedala.se, den som 

skänker hederspriser till ett värde av minst 100 kr får gratis annons i katalogen. 

Övrigt: Lena Pedersen, 0733-667288 

 

VÄLKOMNA! 
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