
 

 

 

Fransk Bulldogg Klubb inbjuder till officiell utställning 28 juni 2019 

Plats: 
Ryda Sportfält, Borås 

Domare: 

Ann Wildman, England, dömer valpar, hanar, finaler och BIS 

Sonia Davis, England, dömer tikar 

med reservation för ev. ändringar 

Inofficiell baby- (4-6 mån) och valpklass (6-9 mån) 180 sek 

Officiella klasser: 

Juniorklass (9-18 mån) 370 sek 

Unghundsklass (15-24 mån) 370 sek 

Öppen klass (från 15 mån-) 370 sek 

Championklass 370 sek 

Veteranklass (från 8 år-) GRATIS! 

Sista anmälningsdag för anmälan per post utgår den 27 maj. 

Sista anmälningsdag via internetanmälan utgår den 4 juni klockan 12:00. 

Anmälan sker via SKKs internetanmälan på www.skk.se  

OBS! Om Du anmäler på tävlingsanmälan (blankett), gäller endast en hund på varje 

inbetalning. Hundens registreringsnummer, namn och tävlingsplats anges på betalningen 

som görs till FBKs Plusgiro 79 73 23-3. OBS! För sent inkomna anmälningar/betalningar 

returneras. 

Utländsk hund som vill tävla om svenskt certifikat kan om den är champion i annat land ställas 

i championklass. Observera att en hund endast får anmälas i en klass och kan efter anmälan 

inte flyttas till annan klass. Medlemskap krävs i FBK. För utländska utställare räcker det med 

medlemskap i respektive lands officiella ras- eller kennelklubb. Utländsk hund som tidigare inte 

ställts ut i Sverige måste skicka in kopia på stamtavlan i samband med anmälan till BUS enligt 

nedan. 

Vid betalning från utlandet används nedanstående konto med betalningsmottagare FRANSK 

BULLDOGG KLUBB c/o Ann Hjelt IBAN SE85 9500 0099 6042 0797 3233 BIC: NDEASESS. 

Anmälningsavgiften måste betalas i samband med anmälan även för utrikes deltagare. 

Frågor angående anmälda hundar görs på telefon 0300-54 51 46 vardagar mellan 13-18 eller 

till bus@b-u-s.se Tävlingsanmälan sänds till BUS, Staborg Annabovägen 6, 439 72 Fjärås.  

http://www.skk.se/


 

 

Boende:  

FBK har reserverat samtliga stugor som tillåter hund på Saltemads camping. Det finns stugor i 

ett antal olika storlek- och prisklasser enligt nedan: 

Giraffstuga 2-bädd: två bäddar, kök i stugan. Dusch och wc i servicehus. Pris: 470 kr per natt  

Giraffstuga 4-bädd: fyra bäddar, kök i stugan. Dusch och wc i servicehus. Pris: 680 kr per natt 

Lejonstuga 4-bädd: fyra bäddar, kök i stugan. Dusch och wc i servicehus. Pris: 830 kr per natt  

Björnstuga 4-bädd: fyra bäddar, kök, dusch och wc i stugan. Pris: 980 kr per natt 

 

Om du är intresserad av att hyra en stuga eller har frågor kring boendet, kontakta FBKs 

stugsamordnare på ryden.annika@gmail.com 

Samkväm: 

Naturligtvis blir det trevligt mingel, mat och lotteri på kvällen efter utställningen. Vi kommer att 

hålla till på campingområdet, och en mer exakt plats kommer att meddelas i samband med 

utställningen. Medtag egen mat och dryck. 

Vill du vara med och sponsra utställningen?  
Kontakta Annika Rydén via ryden.annika@gmail.com  

Har du frågor om utställningen eller vill du hjälpa till på plats?  
Kontakta Johanna West, sammankallande för utställningskommittén 

utstallning@franskbulldoggklubb.se eller 0737-005687. 

 

Fransk Bulldogg Klubb önskar alla hjärtligt välkomna! 
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