
Program NBR:S Rasspecial 6/8–8/8 2021 

Plats: Vadstena Camping 

 

Fredagen den 6 augusti 

Kl. 18:00 Ringträning med Eva Bryntse och Mey Persson. Plats Södra delen av 
campingen där utställningen kommer vara.  

Lördagen den 7 augusti 

Kl. 9:00 – 9:45 Vaccinationskontroll och nummerlappsutdelning i sekretariatet. 

Kl. 10:.00 Utställningen startar. Plats Södra delen av campingen. Föranmälan 
krävs till officiell utställning senast den 11 juli. Anmälan specialklass (150kr), 
barn med hund (30kr) och juniorhandling (30kr) sker samma dag i sekretariatet 
kl 10-12. Servering och försäljning av rosetter och buhundsprylar finns intill 
sekretariatet, betalning sker med swish eller kontanter, då helst med jämna 
pengar. 

Ca: Kl. 15:00-18:00 Vardagsträning med LoBells. Lollo och Bella kör en favorit i 
repris från Västervik. Här finns möjligheter till träning med många goda tips att 
ta med hem för ett enklare och roligare liv med din buhund. Räkna med 
skvallerträning, omvänt lockande och mycket mer. Passar såväl nybörjare som 
erfarna hundägare. 

Kl. 19:00 Gemensam middag vid grillrestaurangen Budega, samma plats som 
utställningen. Föranmälan (bindande) senast den 1 augusti via formulär på 
hemsidan eller telefon 0730494278.  

För att genomföra middagen på ett Coronasäkert sätt så väljer vi i år att äta 
utomhus oavsett väder. Ni håller med stolar och bord. Vi bygger upp 
serveringen av maten kring utställningsområdet så därför ber vi er som har, att 
behålla era utställningstält till kvällens middag. Föreningen har också några tält 
som vi disponerar på bästa sätt men det är viktigt att ni har något att sitta på. 

Menyn består av olika sorters grillat kött/korv med tillbehör, grönsaker, 
potatis, pastasallad, bröd och smör. En läsk eller lättöl ingår till maten. Önskar 
man något annat att dricka så ordnar man det själv. Efter maten serveras kaffe 
och dessert. 

Pris 150 kr/person. Barn upp till 12 år betalar 10 kr per år. 1 år= 10 kr, 2 år = 20 
kr o.s.v 

Glöm inte att ange specialkost och eventuella allergier vid anmälan. 



 

Söndagen den 8 augusti 

Kl 09:20 Samling och säkerhetsgenomgång för resa in till Vadstena. 

Kl. 09:30 Tågresa med guidning i Vadstena 
Kungståget hämtar upp vid entrén till campingen där vi och våra hundar får 
följa med tåget in till staden där vi får en guidad tur. Den som inte vill åka med 
tåget har möjlighet att skjutsas med bil in till Vadstena. Anmälan till tågturen 
görs i sekretariatet under lördagen, begränsat antal platser. 

Kl 10:30-11:00 Start av tipspromenaden som vi gör till fots tillbaka från 
Vadstena till campingen. Den som inte vill/kan gå får givetvis hjälp med skjuts 
tillbaka till campingen. 

Avslutning med: 

Kl. 12:30 BUHUNDSRACE 60 meter vid utställningsplatsen. 

Prisutdelning, tipspromenad och buhundsracet.  

 

 

Alla aktiviteter utom utställningen och middagen är gratis för NBR:s 
medlemmar och vi hoppas på en riktigt god uppslutning till årets 
buhundshändelse! 

OBS! Programmet kan komma att ändras p.g.a. rådande omständigheter och 
eventuella ändringar kommer att annonseras på Facebook och hemsida. 

 

Varmt välkomna önskar styrelsen i NBR 


