
Välkommen till Svenska Staffordshire Bull Terrier Klubbens Rasspecial 

2019-07-05 – 2019-07-07 

Nationell utställning söndagen 7 juli 

  

På plats i Gränna kommer det finnas ett flertal försäljare där du kan shoppa 

halsband, koppel, hundleksaker och diverse staffe-relaterade produkter. 

Fotbollsklubben Gränna AIS håller kiosken på planen öppen 10-16 lör och sön där 

man kan handla fika samt korv m. bröd. De flesta försäljarna har ej möjlighet att ta 

betalning med kort, så kontanter och SWISH är att rekommendera. 

 

OBSERVERA!! INGA hundar under 4 mån är välkomna på området!! 

Samtiga hundar på området, tävlande som besökande, ska kunna visa upp giltigt vaccinationsintyg. 

 

Parkeringsavgift i anslutning i sportanläggningen 20KR/dag, kontant eller SWISH! 

 

Program för helgen 

Fredag 

17:00 Klubbmästerskap Lydnad 

Lördag 

08:00 Klubbmästerskap Agility 

13:00 Klubbmästerskap Rallylydnad 

Observera att tiderna för klubbmästerskapen  

är preliminära beroende på antal starter. 

18:00 Hearing med samtliga domare för söndagens utställning. 

Lördag ca 20:00 (efter hearingen) får utställarna ställa upp sina tält. 

Söndag 

09:00 Utställning 

Utställningen börjar med att samtliga öppenklasstikar går in i ringen, därefter (ca 9:15) starar alla andra klasser 

också. Lunchpaus ca 12-13 i samtliga ringar. 

 

VIKTIGT 

-Tält får inte byggas förrän efter hearingen på lördag, undantag från detta är anmälda 

ekipage i lydnad/rally och agility, som får bygga sina tält på anvisad plats (vänster sida av entrén). Tag kontakt 

med tävlingsledningen vid frågor. Tält som ändå byggs innan utsatt tid kommer att rivas! 

- Inga stolar/burar och tält i direkt anslutning till ringarna, gångarna skall hållas fria. Kampera gör man på anvisad 

plats bakom baslinjerna. Kontakta gärna arrangören vid frågor. 

-Bilar är under inga omständigheter tillåtna på gräsmattorna! 

-Vaccinationskontroll kommer att utföras i entrén, håll era intyg redo för smidighetens skull. 

Hundar under 4 månader är inte välkomna! Även besökande, icke tävlande hundar måste uppvisa giltligt 

vaccinationsintyg. 

-Veterinär kommer att finnas på plats fram till söndag 15.00 för avmaskning av utlandsboende, kostnad 150SEK. 

Egen tablett medtags. 

 

Vägbeskrivning från norr: Följ E4 södergående, tag av avfart 104 Trafikplats-Gränna, följ därefter vägvisning 

mot Visingsö-Färjan, strax innan hamnen finns parkeringar på båda sidor av vägen,  utställningsområdet ligger på 

vänster sida. 

Vägbeskrivning från söder: Följ E4 norrgående, tag av avfart 104 Trafikplats-Gränna, följ därefter  vägvisning 

mot Visingsö-Färjan, strax innan hamnen finns parkeringar på båda sidor av vägen, utställningsområdet ligger på 

vänster sida. 

 

Vi önskar alla tävlande LYCKA TILL! 



Welcome to the Swedish SBTC championship show 20190705-20190707 

National Dog Show Sunday 7th july  

 

On location in Gränna there will be collars, leashes and various other staffie-

related things for sale! Gränna AIS (local football club) will keep the kiosk on 

competition area open. Most stands are not able to take payment by card, so 

cash is recommended. 

 

OBS!! No dogs younger then 4 months are allowed on the area!! 

 

 

Parking fee 20SEK/day in cash. 

 

Schedule for the weekend 

Friday 

17:00 Obedience 

Saturday 

08:00 Agility 

13:00 Rally O 

observe: times for the club championships are preliminary depending on number of contestants 

18:00 Hearing with the show judges 

20:00 (after the hearing) Exhibitors will be allowed to build their tents. 

Sunday 

09:00 Show 

The show starts with all open bitches goes in to the rings. Other classes start right after (around 09:15) 

Sunday approx. 12-13 all judges will have lunch. 

 

IMPORTANT 

-No one is allowed to build their tents before 20:00 on Saturday, the only exception is competitors in Rally O, 

Obedience and agility who can put their tents to the left of the entrance. All tents built before 20.00 on Saturday 

will be removed. 

-No chairs/cages and tents are allowed in directly adjacent to the rings, corridors shall be kept free. 

Camping is done in designated place behind the baselines. Please contact the organizer for questions. 

-No cars are allowed on the area! 

-Veterinarian will be on hand untill sunday 3 am for deworming of foreign dogs. Price: 150SEK. Take your own 

deworming pill with you. 

-No puppies under 4 months on the competition area! 

 

Directions from the North: Follow E4 southbound, Exit 104 Gränna, , follow the signposting towards Visingsö-

ferry, just before you reach the port there is parking lots on both sides of the road, the exhibition area is on the left. 

Directions from the south: Follow E4 northbound, Exit 104 Gränna, follow the signposting  towards  Visingsö-

ferry, just before you reach the port there is parking lots on both sides of the road, the exhibition area is on the left. 

 

We wish everyone GOOD LUCK! 

 

 



RINGFÖRDELNING    ORDER OF JUDGING    

Ring  1     Börjar kl. 09:00 
  
Wood Terence,  STORBRITANNIEN 
  
STAFFORDSHIRE BULLTERRIER  
  TIKAR Öppenklass 59 
  TIKAR Veteranklass 14 
 __ 
 73 
  
Ring  2     Börjar kl. 09:15 
  
Benham Norman,  STORBRITANNIEN 
  
STAFFORDSHIRE BULLTERRIER 
  TIKAR Juniorklass 51 
  TIKAR Championklass 13 
 __ 
 64 
  
Ring  3     Börjar kl. 09:15 
  
Mccann Francis,  STORBRITANNIEN 
  
STAFFORDSHIRE BULLTERRIER 
  HANAR Juniorklass 34 
  TIKAR Unghundsklass 28 
 __ 
 62 
  
Ring  4     Börjar kl. 09:15 
  
Davies Gordon Mark,  STORBRITANNIEN 
STAFFORDSHIRE BULLTERRIER  
  HANAR Unghundsklass 20 
  HANAR Öppenklass 35 
  HANAR Championklass 17 
  HANAR Veteranklass 4 
 __ 
 76 
  
Ring  5     Börjar kl. 09:15 
  
Meek William,  STORBRITANNIEN 
  
STAFFORDSHIRE BULLTERRIER 
 HANAR Valpklass 4-6 mån 12 
 HANAR Valpklass 6-9 mån 14 
 TIKAR Valpklass 4-6 mån 18 
 TIKAR Valpklass 6-9 mån  20 
 __ 
 64 
  
  
TOTALT ANMÄLDA HUNDAR 339 

Ring  1     Start 09:00 
  
Wood Terence,  STORBRITANNIEN 
  
STAFFORDSHIRE BULLTERRIER  
  FEMALE Openclass 59 
  FEMALE Veteranclass 14 
 __ 
 73 
  
Ring  2     Start  09:15 
  
Benham Norman,  STORBRITANNIEN 
  
STAFFORDSHIRE BULLTERRIER 
  FEMALE Juniorclass 51 
  FEMALE Championclass 13 
 __ 
 64 
  
Ring  3     Start  09:15 
  
Mccann Francis,  STORBRITANNIEN 
  
STAFFORDSHIRE BULLTERRIER 
  MALE Juniorclass 34 
  FEMALE Intermediateclass 28 
 __ 
 62 
  
Ring  4     Start  09:15 
  
Davies Gordon Mark,  STORBRITANNIEN 
STAFFORDSHIRE BULLTERRIER  
  MALE Intermediateclass 20 
  MALE Openclass 35 
  MALE Championclass 17 
  MALE Veteranclass 4 
 __ 
 76 
  
Ring  5     Start  09:15 
  
Meek William,  STORBRITANNIEN 
  
STAFFORDSHIRE BULLTERRIER 
 MALE Puppyclass 4-6 m 12 
 MALE Puppyclass 6-9 m 14 
 FEMALE Puppyclass 4-6 m 18 
 FEMALE Puppyclass 6-9 m 20 
 __ 
 64 
  
  
TOTAL ENTERED DOGS 339 

 

 

 

 



 

 

För information om helgen / For information about the weekend   

www.ssbtk.se  

Mail: ordf.ssbtk@gmail.com  

  

För frågor angående din anmälan / Questions about entries:  

Mail:bastautstallningsserviceamanda@gmail.com  

Tel +46 (0)300-54 51 46  

Telefontid vardagar mellan 13-18 / Open hours monday to friday 1 to 6 pm 

 

 

 

 

http://www.ssbtk.se/

