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till Norsk Buhund Ringens officiella utställning 
 

Gränna, Gränna Camping 
 

Lördagen 4 augusti kl 10.oo 
 

65 anmälda buhundar, varav 12 valpar 
 

Domare: Moa Persson 
 
 

Vaccinationskontrollen är öppen mellan 09.00-10.00 
 

Medtag vaccinationsintyg. Nummerlappen får Du på utställningsplatsen.   
 

OBS! vi har HP, CK, Excellent, Very Good och 1:a och 2:a och 3:e 
placering rosetter till försäljning. Finns att köpa i sekretariatet 

Vi har även Barn med hund och Juniorhandling. Vi fortsätter med 
Bästa Svarta Buhund, Vackraste Huvud, Parklass och Bästa Trick. 

Anmälan på sekretariatet. 
 

Vaccinationsbestämmelser: Som utställare är Du ansvarig för att den hund som ställs 
ut har föreskrivet vaccinationsskydd. För att få delta måste hunden vara vaccinerad mot 
valpsjuka. Hundar under ett års ålder skall vara vaccinerade vid lägst tio veckors ålder. 
Hundar över ett års ålder skall vara vaccinerade vid ett cirka års ålder och därefter får 
den senast utförda vaccinationen inte vara utförd för mer än 4 år sedan. 
Förstagångsvaccination skall vara gjord senast 14 dagar innan tävlingsdagen. 
Parvovirusinfektion: Svenska Kennelklubben rekommenderar att hunden är vaccinerad 
mot parvovirus. Rådfråga Din veterinär om vilka rekommendationer som gäller för de 
olika parvovaccinerna. 
 

 

Adress: Gränna Camping 
Hamnvägen 49, 563 31 Gränna 
Parkering för ej boende nr 4 på kartan (utanför bommarna) 
 
 

Under dagarna finns försäljning av korv med bröd, jättegoda våfflor mm  

  

 
  



 

 
På lördagkvällen äter vi gemensam buffé till en kostnad av kr 160. Plats 
Strandterrassen (nr3 på kartan). Bindande anmälan senast 27 juli till 
utstallning@norskbuhund.com. Förskottsbetalning till plusgiro 444 19 68-7 
 
Under utställning anordnas lotteri, priser till lotteriet tas emot tacksamt! 
 
Det finns många Buhunds-prylar till försäljning. Buhundens Marknad 
båda dagarna! Tänk på att ta med kontanter för betalning till våra 
utländska säljare på marknaden! 
 
För våra gäster från länder där intyg om avmaskning krävs, finns 
veterinär på plats och utfärdar intyg på lördag fm. Kostnad 100kr/10€. 
Medtag egen tablett. 
 
Program för söndagens Buhundspelen: 
 
09.30 Samling och incheckning, utdelning av nr-lappar, genomgång av 
regler och eventuella frågor, genomgång av banor. 
Start kl 10.00 


