
SVENSKA GRIFFONSEKTIONEN 
Inbjuder till officiell utställning 

Fredagen den 28 Juni 2019 Ryda Fältet, Borås 
 

Domare:  John Constantine-Amodei, USA 
 

3 CERT möjligheter på samma plats  
SGS, SDHK & SKK 

Klasser 
Valp 4-6, 6-9 mån (inoff) 
Juniorklass 9–18 månader (junkl) 
Unghundsklass 15–24 månader (ukl) 
Bruks- respektive jaktklass 15– månader (bkl/jkl) 
Öppen klass 15– månader (ökl) 
Championklass 15– månader (chkl) 
Veteranklass (vetkl) 
 

Anmälningsavgift: 
 Valpar 200 kr  
 Veteraner 200 kr 
 Övriga Klasser 250 kr  
 
OBS! Onlineanmälan och betalning:  
https://www.griffonsektionen.com/sgs-griffonspecialen 
 

Anmälningstid: Sista anmälnings- och betalningsdag är 4/6 kl: 12:00 2019 
 
Medlemskap i SGS är obligatorisk för utställare av hund över 9 månader.  
För utländska utställare: Giltigt medlemskap i motsvarande utländsk specialklubb.  
 
Vaccination enl. gällande bestämmelser, SKK´s dopningsreglemente gäller. 
 
Vid frågor gällande utställningen eller info om boende, gemensamma middagar mm 
kontakta: 
Martin Lövdahl Fast 0735268094 / ell-ells@telia.com 
 
 

OBS! Efter avslutad bedömning i ringarna anordnar SDHK ett SUPREME BIS  
för alla deras rasklubbars BIR vinnare! 

 

 

Svenska Griffonsektionen  
hälsar alla varmt välkomna 



 

 

Griffon Träff! 
 

Äntligen närmar sig vår Griffon helg i Borås.  
 
Under Torsdagen anländer vi till Väla kursgård rummen finns från kl 14.00 
Ta gärna en härlig promenad med hundarna innan grillkvällen startar.  
Vi har grillarna redo kl 19.00 så det är bara att plocka fram det man har med att grilla.  
Grillplatsen är vid sjön och under tak. Vi bjuder på lite snacks under kvällen, musik, massa 
hundsnack och en liten tävling för 20kr med hemlig låda som pris.  
 
Fredag är Griffon special dagen och efter utställningen så samlas vi kl 18.30 vid boende 
längan för en välkomstdrink. Middagen serveras kl 19.00 i restaurangen och kvällens meny 
är fläskytterfilé, potatisgratäng, grönsaker, läsk / vatten, cheesecake och kaffe.  
Efter avslutad middag träffas alla ni som vill åter igen vid hus längan. Vi bjuder på snacks 
och tilltugg, musik, hundsnack, en ny spännande tävling för 20kr med hemlig låda som  
vinnaren tar hem.  
 
Lördag är det SDHK dag och som dagen innan så träffas vi vid boende längan vid 18.30 
för välkomstdrink, det serveras Taco buffé, läsk / vatten i restaurangen kl 19.00 och efteråt 
så gör vi repris på gårdagen och de som vill träffas igen vid boende längan för snacks och 
tilltugg, musik och massa hundsnack.  
Det kommer att finnas dryck i form av rött och vitt vin samt öl till självkostnads pris  
 
Söndag är det dags att packa ihop och åka till SKK utställningen, vi behöver ej lämna  
rummen innan kl 19.00 ifall nån vill åka tillbaka efter utställningen och packa ihop sina  
saker och städa sitt rum. 
 
Frukost serveras från kl. 06.30 alla dagarna.  
Rum och mat betalas på plats till Martin via kontanter eller Swish.   
Husvagn och husbilsplatser betalas direkt till Väla.  
 
OBS! Det kan finnas rum kvar att boka, husvagn och husbilsplatser finns kvar 
 
För alla er som vill deltaga på någon eller alla kvällarna är detta självklart möjligt även om 
ni inte bor på Väla. Anmälan görs till Martin på ell-ells@telia.com eller 0735268094.  
 

Alla hälsas hjärtligt välkomna till en härlig Griffon helg 


