
	

	

	

 
 

Jubileumsutställning 
   inofficiell 

Den 6–7 aug 2022 
                 Örserumsbrunns Gestgiveri utanför Gränna	

	Domare:	Mr.	Stuart	Plane,	kennel	Stuane	Storbritannien	

Bedömningen börjar kl. 11.00 
Sista anmälningsdag: 8 juli 2022	

	Anmälningsavgift:	Valpar, veteraner och Brace-klass ”kom som du är” 150 kr, övriga 250 
kr, från och med 3e hunden 125 kr.  Anmälan skall innehålla hundens reg.nr, namn, klass, 
uppfödare samt ägarens namn, adress, telefonnummer och mailadress.  Anmälningsavgiften 
inbetalas till plusgiro 160–2333 (ange klass och hundens namn). 
Är du inte medlem kan medlemsavgiften, 250 kr betalas samtidigt 
Anmälan skickas till: Vivi-Ann Lövstedt lowi-scot@telia.com Tel 070-626 6770 
 
Klasser: Valpar 4–6 mån och 6–9 mån, Brace-klass, Kom som du är (konkurrerar ej)  
 Junior (9–18 mån), Unghund (15–24 mån), Öppen (från 15 mån), Veteran (från 8 år), 
Champion (enl. SKK regler), Avels och Uppfödargrupper (enl. SKK regler).  
Bästa uppfödare vinner Kennel Ferox Minnespris. 
 
Jubileumsmiddag lördag kväll.  Kostnad 495 kr för en trerätters meny inkl. lättöl/vatten och 
kaffe. Lunch kan beställas både lördag och söndag 125 kr/dag. Både middag och lunch 
anmäls till Maria Pagmark m.pagmark53@gmail.com  Tel:0738014253 och betalas till 
klubbens plusgiro senast 8 juli. Ange avvikande kostvanor. 

Söndag 7 aug kl.10.00 kommer domaren Stuart Plane att hålla ett föredrag innan vi avslutar 
med lunch kl.12.00. Föranmälan obligatorisk till Anita Östby anitaostby1@gmail.com 

Tel: 070-624 74 28. Anmäl senast den 8 juli 
	



                                       Boenden 
Rum finns att boka på Smålandsgården och Örserumsbrunns gestgifveri 
När ni bokar så ange koden ”Skotte22”                             

Ni som kommer med husbil/campingvagn hänvisas till Bauergården eller Gränna camping, 
det finns även ställ platser vid Gränna hamn.                      

Priser på rum och stugor på Smålandsgården  

Enkel rum 900kr/natt 

Dubbelrum med utsikt 1500kr/natt 

Tvåbäddsrum 1200kr/natt  

Studio 2500kr (max 3pers) natt 

Stuga 2100kr (max 4pers) natt 

Lägenhet 3900kr(max6pers) natt  

Tillägg för hund är 200kr upp till två hundar  

Enligt överenskommelse med boendet 

betalar man max 300kr för 4–5 hundar för hela vistelsen  

Kontakt Smålandsgården  
Adress Gamla Brunnsvägen 8  

Örserum, Gränna  

Telefon:0390-650195 

Örserumsbrunns Gestgifveri 

 Priser och rum  

 Lite dubbelrum flygel: 895kr/natt   

 Dubbelrum flygel: 1095kr/natt 

 Tillägg för hund är 200kr/hund  

 Enligt överenskommelse med boendet  

betalar man max 300kr för 4–5 hundar för hela vistelsen 

Kontaktuppgifter till boendet:  

Adressen är Örserumsbrunns Gestgifveri& Konferans  

Telefon 0390-30003  

Epost: info@orserumsbrunn.se    



 

                     Snälla  tänk på en god hundhållning!
För att få ha fler än två hundar på rummen har vi kommit överens med båda boenden 
att om man lämnar rummet ska hundarna var antingen i bur eller hage. Låt inte 
hund/hundarna skälla oavbrutet inne på rummen då det kommer finnas andra gäster 
också. Det är ju trevligt om vi lämnar ett gott intryck efter oss. 

	

    Vägbeskrivning till utställningsplatsen   
Norr ifrån: Kör E4 mot Jönköping, ta avfart 104 trafikplats Gränna följ väg 133 mot 
Tranås/Gränna/Hamn Visingsö i rondellen tar du 3:e avfarten in på väg 133 kör ut ur 
rondellen vid 133 sväng höger till Gamla Brunnsvägen 10 efter 190 m. är ni framme.  
 Söder ifrån: Kör E4 mot Stockholm ta avfart 30a trafikplats Kropp mot E4 efter 223km ta 
avfart Trafikplats Ljungarum för E4/väg40/väg 47 mot Stockholm/väg 41 fortsätt at följa E4 
efter 36 km ta avfart 104-Trafikplats Gränna för väg 133 mot Tranås/Gränna/hamn Visingsö 
efter 500m sväng till väg 133 efter 8.0km sväng höger till Gamla Brunnsvägen10 efter 190m 
är ni framme.   

 

 

 

 

                                           Varmt Välkommen! 

 


