RASKLUBBEN FÖR GOS D´ATURA CATALÁ
INBJUDER TILL OFFICIELL RASSPECIAL
LÖRDAGEN DEN 28 JULI 2018 i ASKERSUND
DOMARE: Elia Alia, Spanien

Avgifter
Valpklass (4 -6 , 6 – 9 mån)
Juniorklass (9 – 15 mån)
Unghundsklass (15 – 24 mån)
Öppenklass (från 15 mån)
Championklass
Veteranklass (från 8 år)
Turistklass

För medlem i RfG
200:320:320:320:320:260:220:-

Ej medlem i RfG
250:370:370:370:370:310:270:-

Fr.o.m. 3:e hunden i officiell klass med samma ägarbild halva priset.
Gäller endast om du är medlem i RfG
Det åligger anmälaren att själv dra av rabatten vid inbetalning

ANMÄLAN: SISTA ANMÄLNINGSDAG 8 Juli 2018
Anmäl till utställning sker via webbanmälan på hemsidan betalning till RfG:s
Pg 30 65 43-0 märk inbetalningen med: Specialuts. Ditt namn o hundens
regnr.
PLATS: ASKERSUND - Ca; Kl. 12.00
INFORMATION:
Susanne D- Nilsson: 0723237337 email: kermelina@gmail.com
Jana Amrén: 0760990474 email: jana.amren@djurmagazinet.se

Till Turistklassen kan du anmäla som har en Gos som är,
Nerklippt, kryptokid, felaktigt bett, avsaknad av sporrar, m.m.
Denna dag har alla medlemmar möjlighet att prova på att ställa ut sin
Gos..

Stort Prisbord!!!
Vill du vara med att sponsra till utställningen t.ex. rosetter hör i så fall av dig till
Sussie eller Jana på mail.

I samband med Rasspecialen 2018 i Askersund anordnar vi ett
Klubbmästerskap i Lekar tillsammans med din Gos.

Missa inte årets Klubbmästerskap. Du kan tillsammans med din Gos bli årets klubbmästare,
en finfin titel eller hur? 
Spännande grenar av olika karaktärer, både för kropp och hjärna.
De flesta tillsammans med din Gos så klart! Du behöver inte vara anmäld till Rasspecialen
(utställningen) för att vara med Klubbmästerskapet.
Alla kan vara med! Nerklippta, kryptokid eller felaktigt bett, utseendet har ingen betydelse.
Vi startar vår spännande tävling efter utställningen, bäst så för att inte rufsa pälsen på de fina
utställningshundarna , och vi avslutar med prisutdelning och grillning (om vädret tillåter).
Vi i Styrelsen önskar alla varmt välkommen denna dag!!!

3G = Gos Glädje Gemenskap
Glada hälsningar från
Styrelsen

