
                                                
 

Inbjudan till Hovawarthelg på Sveriges sydligaste udde  
30 september – 1 oktober 2017. 

 
 Lördagen den 30 september officiell lydnadstävling alla klasser i Smygehuk. 

 

På lördagen den 30 september arrangeras officiell lydnadstävling, alla klasser. Anmälan görs på sedvanligt sätt 
på SBK tävling. Samtidigt hålls också IHF-VM i lydnad enligt reglerna för Class 3. Vilka ekipage som skall 
representera Sverige i VM avgörs av Hovawartklubbens styrelse och intresserade skall kontakta Torsten 
Lundström på hoffe2@telia.com.  

 
 Söndagen den 1 oktober officiell specialutställning med IHF-status i Smygehuk. 

 

Domare: Eva Preisinger, Tyskland  
 

Anmälningsavgifter: 
Valpklass 4-6 mån och 6-9 mån = SEK 150  
Juniorklass (9-18 mån), Unghundsklass (15-24 mån), Bruksklass (15- mån), Öppen klass (15- mån) 
Championklass (15- mån) = SEK 300   
Veteranklass (8- år) = SEK 280  
Avgiften insätts på bg. 753-9026 Sv. Hovawartklubben Södra LO:t. 
 

Anmälan görs via Svenska Hovawartklubbens hemsida (www.hovawartklubben.se) eller på SKK:s tävlings-
anmälan, som finns att ladda ner från SKKs hemsida under utställning. Blanketten sänds till Louise Widén, Villa 
Clythia, Hököpingev. 330-4, 235 92 Vellinge.  
Senaste anmälningsdag och betalningsdag för utställningen är måndagen den 4 september 2017. 
 

Anmälan till exteriörbeskrivning görs per e-mail till louise.widen@widhovs.se.  Anmälningsavgiften, 150 kr, 
betalas på plats.  
 

Vid eventuella frågor om utställningen kontakta Louise Widén • 040-46 92 81 • louise.widen@widhovs.se 
 

 Boende, bankett mm. 
 

Utställningen och lydnadstävlingen hålls utomhus vid Sveriges sydligaste udde, som ligger utmed väg 9 ca 15 
km öster om Trelleborg. I området finns camping, vandrarhem, hotell mm som Turistbyrån i Trelleborg 
informerar om, tel. 0410-73 33 20, e-mail. turist@trelleborg.se. Det finns även möjlighet att gratis ställa upp 
husbilar och husvagnar alldeles vid utställningsområdet, dock finns här inte tillgång till el eller 
matlagningsmöjligheter. Någon förhandsbokning behövs inte, men vi är tacksamma om den som vill utnyttja 
denna möjlighet ändå i förväg meddelar detta på fredrik@hoffe.nu så att vi kan planera uppställningen.  Vid 
Smygehus finns restauranger, café mm. där man kan äta och fika gott. Södras profilkläder och prylar finns att 
köpa under helgen. 
  

Hovawarthelgen äger rum i samband med att IHF håller årsmöte i Sverige.  
På lördagskvällen den 30 september hålls därför en bankett på Hotell  
Smygehus. Alla är välkomna till denna. Anmälan till banketten görs till  
Torsten Lundström (hoffe2@telia.com) senast den 8 september.  
Måltidsavgiften, 395 kr inkl. vatten eller lättöl, sätts in på Svenska  
Hovawartklubbens bankgiro 876-6883 också senast den 8 september.  
 
Hjärtligt välkomna önskar Södra LO:t !  
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