
 
 

 
 
 

 
Aktivitetshelg och utställning 

21 - 22 september 2019 i Lenhovda 
med Svenska Welshterrierklubben 

 

Vi hoppas att denna helg kan locka många att vilja vara med och få 
roliga tips på att aktivera sin welsh och vilja ställa ut och kanske bli 
en ännu aktivare hundägare.  
 

Lördag 21 september 
kl 10 Vi startar upp med kaffe och fika och därefter stationsträning med olika 
prova på: Rallylydnad, Gympa med hund och ägare, Spår av olika slag och 
kanske något annat som kommer på förslag. 
Lättare lunch. 
Aktiviteterna fortsätter. Vi kan även ha viltspår om någon vill prova på det. 
Lite vila och rastning av hund och sedan äter vi gemensam middag och 
pratar hund. 
 

Söndag 22 september 
Frukost 
Packar och städar i huset 
Utställningsträning och provar lite olika sorters koppel och får lite tips och 
råd av de som är mer vana vid utställning. 
Lättare lunch och förberedelser inför vår utställning för ALLA hundar oavsett 
form och skick på päls. 
Kl 13 Inofficiell hundutställning för alla welshterrier. Domare är Lars 
Adeheimer. 
Vi hoppas att även våra fina vardagshundar som inte är 
utställningstrimmade vill delta. 



Kostnader för aktivitetshelgen: 

Aktivitetsdagar  lördag och söndag per ekipage:  300 kr 

Gemensamma måltider per person   250 kr 

(lördag: lunch och middag, söndag: frukost och lunch) 

Utställning söndag hund 1     250 kr 

 hund 2    200 kr 

 hund 3 och därefter  150 kr/hund 

Utställningsklasser:  

Valpar (4-6, 6-9 mån), Junior (9-18 mån), Unghund (18- 24 mån), Öppen 

klass (24 mån- ), Champion, Veteran (8 år- ) och Kom som du är.  

 

För många av er är det en bit att resa men vi tycker det är roligt och 

värdefullt om många kommer.  

Övernattning sker i Småland-Ölands Kennelklubbs hus i Lenhovda. Dess 

kapacitet är dock begränsad och vi delar ut de rummen efter principen ”först 

till kvarn…”. 

Anmälan görs till 

welshterrierklubben@gmail.com eller lena67lundquist@gmail.com 

senast den 31/8-19 

 

 

 

Hjärtligt välkomna 

Svenska Welshterrierklubben 
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