
Välkommen på sommarfest i Åsebro, Brålanda
Tvåstad Dals KAF bjuder in till riksutställning med camping den 22 juli 2017

Klass A Exteriör Vuxna     80 kr/djur
Klass B Exteriör Ungdjur  80 kr/djur
Klass D Hona med kull  80kr
Klass M Ungdjursgrupp  80kr
Klass K Produkter   80 kr

Klasser & anmälningsavgifter

Anmälan
Anmälningarna skriver du på förbundets an-
mälningsblanketter och skickar i ett ex. till: 
Josefine Amnesten Roteröd 110, 444 97 
Svenshögen. j_amnesten@hotmail.com  
Endast en klass och färgvariant får anmälas 
per anmälningssedel. Samtidigt med anmälan 
sätter du in anmälningsavgiften på bankgiro 
5296-4939 .  
Tillhanda senast 4 juli 2017
 
Djuren skall vara på utställningen senast kl 
09,00.  
Går bra att lämna in redan på fredagen 
efter kl 17.00
Klassindelad prislista från 94,5p. Uppmun-
tringspriser till juniorerna avhämtas av jun-
ioren själv. Bäst i ras-rosett kommer att delas 
ut. BIS och BIM.  

Kommissarie: 
Adelina Torin: 0739- 686 377
Niklas Wingård: 0707-544 080

Grillfest
Under lördagskvällen kl 19.00 kommer vi 
att arrangera en grillfest med grillbricka + 
en öl/glas vin till en kostnad av 150kr. lät-
tare dryckes försäljning kommer att ske.  
Anmälan görs till Niklas Wingård 
Niklas.wingard@hotmail.com
senast den 10 Juli. Betalningen sker till 
bankgiro 5296-4939 . märk betalningen 
med ditt namn och GRILLFEST.

Camping
Det finns möjligheter under helgen att ha 
camping utan el på grusplan, Fre- sön. 
Vid frågor kontakta Adelina Torin. Hus-
vagn 100kr, tält 50kr. 
För det som campar går de bra att djuren 
sitter kvar i sina burar tills kl 10.00 på 
söndagen

Krok bana lilla skutt och alla övriga klasser
Startavgift 25kr/ klass  
efteramnälan +15kr
Endast kompletta anmälningar godkänns
Betalning skall göras samtidigt som anmälan till
handelsbanken Cl är 6856 -536040818

Inbjudan till officiell kaninhoppning
Sista anmälningsdag 14 juli. Kl 20.00
Märk din betalning med ditt namn
Övrig info finns på www.tvåstaddal-
skaf.se/hoppning
Kontakt Smadar 0735154305  
Linda 0730617988


