
 

Välkommen till SvVK Norras officiella utställning, 
Agnäs stugby, Bjurholm, lördag 11/8 2018 

 

   
     OBS!   

   Vi vill göra Dig extra uppmärksam på eldningsförbudet och hur det påverkar bl.a. parkering 
och matlagning i samband med årets Vinthundshelg. Se mer på sidan 2! 

 

   Vi uppskattar om Du kan meddela oss snarast om Du vill vara med på middagen på  
             lördag kväll, gärna via sms: 072-55 12 888 eller mejl: svvk.norra@gmail.com.  
 

   Rastning av hund får endast göras utmed vägarna, inte på lägdorna/fälten. 
 

   Tävlan om pris till helgens bästa hund kombinerat utgår eftersom lc-provet är inställt! 
 

********************************************************************************************************************  
Kontaktpersoner utställningsdagen: Helena 070-265 27 97 och Gunny Blomgren 072-55 12 888 
 

******************************************************************************************************************** 
Vaccinationskontrollen är öppen kl. 08:00 – 11:00. 
Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som en riktlinje när du beräknar din 
egen hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring. Valpar bedöms alltid först i respektive 
ras. OBS!!! Var ute i god tid - tänk på eventuella köer. 
 

********************************************************************************************************************  
Ring 1    Börjar kl. 10.00   Domare: Eli-Marie Klepp, Norge 
IRLÄNDSK VARGHUND 3 
SKOTSK HJORTHUND 2 
GREYHOUND 1 
AFGHANHUND 8 
ITALIENSK VINTHUND 13   
SLOUGHI 2 
AZAWAKH 2 
CHART POLSKI 1 
FARAOHUND 4    
PODENGO PORTUGUES, LISO/PEQUENO 4 
 40 
 

Ring 2    Börjar kl. 10.00   Domare: Agneta Doverholt, Sverige 
WHIPPET 50 
GALGO ESPANOL 9 
 59  

           
Ring 3    Börjar kl. 10.00   Domare: Andreja Novak, Slovenien  
SALUKI 43                                                                         
BORZOI 18 
 61 

  

TOTALT ANMÄLDA HUNDAR 160 st 
 

************************************************************************************************* 
Kommissarie: Helena Magnusdotter 
Bestyrelse: Gunny Blomgren, Anna Jönsson & Yvonne Mukkavaara  
CUA: Ulrica Ljungberg 

************************************************************************************************* 
 

SKK:s utställnings- och vaccinationsregler gäller. GLÖM INTE STAMTAVLA OCH VACCINATIONSINTYG! 
 

Upplysningar: Helena 070-265 27 97, Gunny Blomgren 072-55 12 888 eller svvk.norra@gmail.com  
 

I SvVK Norras sekretariat kan Du köpa katalog (alt. hämta förbetald), anmäla till Parklass och Barn med 
hund samt hämta hp-/ck-rosetter eller poängkort. Vi har kortläsare och swish om du saknar kontanter. 
OBS! Poängkort lämnas bara ut under aktuell utställningsdag och lämnas inte ut i efterskott!  
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Observera att det är några förändringar med anledning av eldningsförbudet! 
 

 Husvagnar, husbilar och bilar måste i år samsas på mindre yta än tidigare år, men om vi följer   
P-vakternas instruktioner får så många som möjligt plats. Parkeringen kommer till stor del att 
vara på privat mark så vi uppmanar er att visa särskild hänsyn.  
 

 Grillning och annan matlagning på öppen låga är förbjuden! 
 

 Vår servering erbjuder goda smörgåsar, mat- & gofika. Passa på att frossa! 
 

 Det finns ett begränsat antal husvagns-/husbilsplatser vid stugbyn, avgift 100 kr. De är i år inte 
i direkt anslutning till utställningsplatsen, men på gångavstånd. OBS! Ingen tillgång till el. 
 

      Övrigt boende i Agnäs:  
Lillstugan, lergrova.se/lillstugan, 073-1806708, 0932-40100, ida@lergrova.se 
Agnässtugan, agnasstugan.se, 070-2850977, tomas_eriksson21@hotmail.com  

      Angsjöns Camping, ca 27 km från Agnäs stugby, angsjonscamping.se, 0932-52044, 070-3905138 
 

 Vi dukar upp till gemensam middag på lördag kväll efter utställningen. SvVK Norra & LCK 
Norra bjuder på matiga sallader, såser/röror samt dessert. Dryck och något att äta till salladen 
tar Du med själv. Det blir ingen grillning p.g.a. eldningsförbudet, så vi rekommenderar att 
Du tar med något kallskuret.     

                                               

Vägbeskrivning:                                       Agnäs stugby ligger vid det röda krysset på kartan: 
Från Umeå och Vilhelmina följer ni  
väg 92, i Bjurholm tar ni in på väg  
353 mot Nordmaling. Efter 10 km  
kommer ni till Agnäs. Kör igenom  
byn och i den stora uppförsbacken  
tar ni av till vänster och sedan  

vänster igen upp mot stugbyn. 
 

Från Nordmaling tar ni väg 353  
mot Bjurholm. Efter ca 3,5 mil  
kommer ni till Agnäs. I den stora  
nedförsbacken tar ni till höger och  
sedan vänster upp mot stugbyn. 
 

GPS-koordinater:                      
WGS84:  
       63°50'37.3"N 19°16'9.8"E  
 

WGS84 DDM:  
       63°50.622'N 19°16.163'E  
 

WGS84 decimal (lat, lon):  
       63.843695, 19.269376  
 

RT90 (nord, öst):                                                                      
       7086425, 1670403  
 

SWEREF99 TM (nord, öst):  
       7086620, 709871                                                                                             
 
 

SvVK Norra & LCK Norra hälsar alla varmt välkomna                    
till årets annorlunda ”Vinthundshelg” i Bjurholm! 
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