
 
             
             
             
             
             
             
           

Välkommen 
till kennelträff lördagen den 12 augusti 2006, kl 10.00, 

Kungsberget i Sandviken. 

Hej, 
 
Vi hälsar Dig och din hund/ar välkommen till vår kennelträff med utställning, jaktprov, agility och tipspromenad. 
Detta är också ett tillfälle att träffas, prata hund och ha roligt tillsammans.  
 
Klasserna för jaktprovet kommer att vara UKL/NKL och ÖKL/EKL och vi kommer att använda dummies. För dig 
som inte känner dig redo för jaktprov men vill prova på apportering kommer att få möjlighet till det. Utställningen 
kommer att vara i form av ”drive in” för alla hundar. Alla hundar som får Hederspris på utställningen kommer att 
gå vidare och tävla mot varandra senare under dagen. Du kommer också att få möjlighet att prova på agility. 
 
Det kommer inte att finnas tillgång till att kunna köpa mat under dagen utan var och en får ta med sig sin egen 
fika och matkorg för dagen. Vi rundar av dagen med att tända grillen och äta egen medtagen mat och dryck. 
 
Eftersom aktiviteterna kräver en del yta så har vi fått tillfälle att kunna arrangera kennelträffen vid Kungsbergets 
skidanläggning, nordväst om Sandviken i Gästrikland. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar och plockar upp efter 
sina hundar och tar med sig sitt skräp. 
 
Boende: 
Det finns olika alternativ att bo på.  
 
Husvagn: Det finns 65 husvagnsplatser på grusplan med el. Husvagnsplatserna är i anslutning till våra aktiviteter. 
Det finns en servicebyggnad i anslutning till husvagnsplatserna med dam- och herravdelning för WC och duschar. 
Servicebyggnaden innehåller även en köksdel med disk, spis, ugn och microvågsugn. Det är viktigt att du fyller i 
om du vill ha en husvagnsplats på den bifogade anmälningstalongen så att vi kan boka plats till dig. Kostnad 
200:-/dygn, betalas på plats till Camilla. 
 
Tält: Det går bra att tälta och det kostar inget. Om du vill ansluta dig till elen, då är det samma kostnad som för 
husvagn. 
 
Övrigt boende: För er som önskar annat boende i form av tex hotell, vandrarhem eller stuga kan gå in på 
www.gastrikland.com för fler alternativ. Välj Gästrikland-Sandvikens kommun-Järbo och sedan sök, då kommer 
alternativa boenden upp och ni kan själva gå in och göra er bokning. 
 
Frågor: 
Maud och Janne Törnblom 08-541 395 98, 070-458 43 22 (Mauds mobil), 070-495 46 96 (Jannes mobil). 
Camilla Nöjd 026-25 40 76, 070-651 55 63. 
 
Till sist: 
Hoppas vi att så många som möjligt, både gamla och nya valpköpare vill komma och förgylla denna dag 
tillsammans med oss. 
 
Hälsningar  

Maud och Janne      Sista anmälningsdag 22 juni 2006 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vägbeskrivning 
till kennelträff lördagen den 12 augusti 2006, kl 10.00, 

Kungsberget i Sandviken. 

När du kommer till Sandviken följer du skyltar mot Kungsberget 
(skidanläggning), Järbovägen, väg 302. 



 
 

 
Jag/Vi kommer, antal         och är även med och grillar på kvällen: Ja  Nej 
 
Jag/Vi kan tyvärr ej deltaga 
 
 
Ägarens namn:  
 
Hundens namn enligt samtavlan: 
 
Hundens tilltalsnamn: 
 
Född: 
 
Tik  Hane 
 
 
Jag/Vi anmäler min hund till: 
 
UKL/NKL  Apporteringsövning   Prova på agility 
 
 
ÖKL/EKL  Utställning 
 
Vi kommer att bo med: 
 
Husvagn, 200:-/dygn, antal dygn 
Tält  
Övrigt boende, som jag bokar själv      
 
 

 
Sista anmälningsdag 22 juni 2006  
 
Skickas till:  
Maud och Janne Törnblom 

 Soluddsstigen 40 
 Ö. Tynningö 
 185 92 VAXHOLM 

Anmälan 
till kennelträff lördagen den 12 augusti 2006, kl 10.00, 

Kungsberget i Sandviken. 


