
PM 2016-05-05   
 

Hitta hit: Kör till Vårgårda, därefter följ skyltning till Tånga Hed. 
 

Vägbeskrivning: 

Från E20 och övriga vägar, följ skyltar mot Vårgårda, Tånga Hed. 

Tfn Tånga Hed +46 322 62 43 11 
 

GPS RT90 

x: 6437915 

y: 1324296 

 

GPS WGS84 

Long: 12º 49' 50.73" 

Lat: 58º 1' 49.60" 

Nummerlappen på bekräftelsebrevet stämmer inte. Du får en korrekt på plats.  

 

Vaccination: Hunden måste vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under 1 års 

ålder ska vara vaccinerad vid lägst 10 veckor ålder. Hund över 1 års ålder ska 

vara vaccinerad vid lägst 10 månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd 

för mer än 4 år sedan. Förstagångsvaccination ska vara gjord minst 14 dagar före 

utställningsdagen. Vi rekommenderar att deltagande hund dessutom är 

vaccinerad mot parvo och kennelhosta. 

Valpar under fyra månaders ålder får inte vistas på utställningsområdet. 

 

Ta gärna med en stol att sitta på, liggunderlag till hunden samt vattenskål. (Kan 

ett överflöd av regnrockar hålla regnet borta?) 

 

Utställningen sker i Talldungen (bakom receptionen).  

Bedömningen startar kl.10.00. 

Ring 1: alla valpar, hanar och veteraner döms av Anita Whitmarsh.  

Ring 2: tikar (utom valpar och veteraner) döms av Renée Sporre Willes  

Bedömningen sker i åldersordning.  

Sist har vi den stora finalen där dagens snyggaste hund utses.  

Ni som vinner ett av vandringspriserna – glöm inte att ta med det hem! 

 

Parkering på heden på andra sidan om vägen förbi Tånga Hed. 
I mässen (det gula huset) finns både fika och mat för den som så önskar. 

Vi hoppas på det perfekta vädret: uppehåll med behaglig temperatur och inte 

solsken. Det är beställt, men det är ingen garanti för leverans sker i rätt tid . 

 

Om det är något du undrar över kan du ringa Susanne Hedelius 070 962 4135 

eller Marianne Larsson 070 241 8879 

  



RING 1  

DOMARE: ANITA WHITMARSH 

 

Valpklass 4-6 månader   2 + 2 

Valpklass 6-9 månader   3 + 4 

Juniorklass         17 

Unghundsklass          3 

Öppen klass        16 

Championklass        12 

Veteranklass  6 + 22 

  Totalt      87 

 

 

RING 2 TIKAR 

DOMARE: RENEE SPORRE WILLES 

 

Juniorklass   27 

Unghundsklass  14 

Öppen klass  32 

Championklass  16 

  Totalt  89 

 

 

KOMPISKLASSEN DÖMS när domarna går på lunch. 

 

 

MISSA INTE att tävla om och ta hem vandringspriserna! 

 


