
1 (1)

Varmt välkommen till  
RPVHs Jubileumshelg med inofficiell rasspecial 

10-11 september!

Rasklubben firar 30-årsjubileum och vad kan vara bättre än att frossa i Portugisisk Vattenhund? RPVH bjuder in till härlig helg 
med inofficiell utställning av Portugisisk Vattenhund. Rutinerad och orutinerad – passa på att ställa ut din hund! 

Plats: Tånga Hed utanför Vårgårda        Datum: 10-11 september 2022

Lördagen den 10 september kl 10.00 - Inofficiell jubileumsutställning med gemensam grillkväll  
Söndagen den 11 september kl 10.00 - vattenintroduktion, hoopers mfl aktiviteter  

Alla är varmt välkomna: klippta, oklippta, unga, gamla, orutinerade, rutinerade, medlemmar i RPVH och icke-medlemmar i RPVH.  

Är du inte medlem kan du delta mot en något högre avgift, eller varför inte bli medlem redan nu och få tillgång till klubbens alla 
aktiviteter samtidigt som du stöttar din rasklubb? Bli medlem här   Har du nyligen blivit medlem? Ta med kopia på din inbetalning.  

Domare: Silvino Macau Kennel Da ca Casa Do Macau Portugal.    
Vid många anmälningar kan ytterligare domare tillkomma. Reservation för eventuella domarändringar. 

Klasser Classic, Freestyle och Blåbär 
Classic = rasklippning  Freestyle = nerklippt, oklippt, valfri frisyr samt rasklippt med max ca 2-3 cm längd på kofta & huvud (kan 
komma att mätas och om pälsen är längre flyttas hunden till Classic.)  

Classic samt Freestyle Kostnad 
Medlem 

Kostnad 
Icke medlem 

Classic samt Freestyle Kostnad 
Medlem 

Kostnad 
Icke medlem 

Valpar 4-6 månader 150 kr 250 kr Öppen klass från 15 månader 250 kr 350 kr 
Valpar 6-9 månader 150 kr 250 kr Championklass från 15 

månader 
250 kr 350 kr 

Junior 9-18 månader 250 kr 350 kr Veteraner från 8 år 150 kr 250 kr 
Unghund 15-24 månader 250 kr 350 kr Veteraner över 10 år Gratis Gratis 

Blåbär  - en träningstävling för dig som vill prova på  och kanske inte riktigt vågar vara med på riktigt än. 
Valfri klippning. Hunden blir bedömd, får kritik och deltagarrosett, men blir inte placerad.  

Blåbär Medlem Icke medlem 
Valpar 4-9 mån 150 kr 250 kr 
Vuxen 9 mån-8 år 150 kr 250 kr 
Veteraner från 8 år Gratis Gratis 

Anmälan och betalning senast den 15 augusti: Pg 171310-6   Swish 123 170 62 82 
E-post: kul@portugisisk-vattenhund.nu   Ange Utställning i ämnesraden.
I anmälan MÅSTE följande uppges; klass, hundens namn, registreringsnummer, kön, uppfödare samt ägarens namn. 
Markera med XX före regnr om du inte är medlem. 
OBS! Betalning utan regnr går inte att identifiera, vilket innebär att din hund inte blir anmäld och inte kommer med i katalogen!

Söndagens aktivitetsdag: Anmälan på plats, begränsat antal platser. Medlemmar har företräde.  
Gratis för medlemmar, 50 kr icke medlem (betalas på plats) 

Boende: Boende finns på Tånga Hed. http://www.tangahed.se/   
Camping kan du boka med eller utan el. Vandrarhemmet har 2-bäddsrum, 4-bäddsrum och 6-bäddsrum. Vandrarhemmet har 
gemensamt kök, tv/matrum samt toalett och dusch. Bokas på 0322-62 43 11 

Ytterligare info: 
Gratis parkering finns i anslutning till utställningsplatsen. Enklare servering finns.  

Ringfördelning publiceras på RPVHs hemsida samt FB-sida ca 1 vecka före utställningsdagen. Nummerlapp får du på plats. 
Katalog publiceras digitalt den 10 sept kl 8.00.  
Har du frågor, kontakta info@portugisisk-vattenhund.nu  

Sponsring: Låt ditt kennelnamn, ditt företag eller dig själv som privatperson synas i katalogen genom att sponsra rosetterna i en 
klass. Före varje klass kommer då ditt namn att stå först. Exempel Unghundsklass, sponsras av Kennel ABCD  
Kostnad: privatperson & kennel 200kr, företag 500kr.  
Vill du sponsra med något annat? Ditt namn publiceras i vår sponsorlista i katalogen. Allt är välkommet och används som priser 
på utställningen eller i lotterier. Kontakta info@portugisisk-vattenhund.nu    VARMT VÄLKOMNA! 

https://www.portugisisk-vattenhund.nu/Medlem_1

