Svenska Dobermannklubben
firar 50-års jubileum 9-10 juni 2018
på Gålö Havsbad (3 mil från Stockholm)
Svensk Dobermannvinnare, Jubilumsvinnare 2018
Svensk Dobermannvinnare Rasmästare Lydnad 2018
Lördag 9 juni

Söndag den 10 juni

Svensk Dobermannvinnare RM
Officiellt Lydnadsprov
(alla klasser)
Domare Mia Dunder

Svensk Dobermannvinnare
Jubileumsvinnare
Oficiell Utställning

Anmälan på SBK tävling

Domare Natalia Fokht,
kennel Teraline, Ryssland

Lördagskväll
gemensam jubileumsmiddag
(buffe med något för alla, kött,
fisk & vegetariskt)
Vin eller öl (1 glas ingår)
395 kr för vuxna
(barn under 15 år 175 kr)
Vi samlas vid 17.00 för lite bus.
SDK bjuder på fördrink och gott tilltugg
Anmälan & betalning
till 19 51 59-9 senast 20 maj

Anmälningsavgifter:
Valpar 4-9 mån 200 kronor
Alla officiella klasser (utom veteraner) 300 kronor
Veteraner från 8 år 150 kronor
Sista anmälningsdag måndagen den 14 maj
Använd alltid SKK´s anmälningsblankett
(som Du hittar på SKK´s hemsida-sök
tävlingsanmälan-anmälan via blankett)
Anmälan skickas till Angelique Lannervall
Albert Målares Väg 16
187 75 Täby
Betalning 19 51 59-9 senast 20 maj
se även IBAN konto

IBAN: SE78 9500 0099 6042 0195 1599
BIC-kod (SWIFT-adress):
NDEASESS Banken: NORDEA

Vill Du vara med och sponsra
vår lydnad och utställning?
Då får Du vara med och synas
i katalog och tidning, kontakta lisa

All Information lämnas av Lisa och Angelique
lisadruse@yahoo.com, 0703-494444,
angelique@adex.se, 0765-364439
eller på www.dobermannklubben.se

Boende
Det finns sammanlagt 22 stugor som tar hundar 8 st 4 bädds sugor med dusch och toalett 8 st 4 bädds och
6 st 2-bädds (utan dusch o toalett),men toa och separata duschar finns i angränsande hus, rent och snyggt.
Alla stugor har tv, kylskåp, köksutrustning, täcken och kuddar (egna lakan och örngott tas med)
eller går att hyra för 130;. Per person. All Bokningav stugor & camping sker till Gålö havsbad
med angivande av ”dobermann 2018” stugorna hålls för SDK så länge det går.
(vid avresa- antingen städar man stugan själv eller så bokar man städning av Gålö)
Det finns också många stugor där hund inte är tillåtet inne i stugan.
Område finns för husbil & husvagn. Med el och servicehus i närheten. Camping finns också att tillgå.
Finns två ställen relativt nära där man kan bo också, Häringe Slott eller Ekenäs Gård

för bokning av stuga - bokningskod ”dobermann 2018”
Gålö Havsbad https://www.galohavsbad.se/, Skälåkersvägen 11, 137 96 Gålö
Telefon: 08-500 338 80 Fax: 08-500 333 62

Alla Dobermannälskare är hjärtligt välkomna!

