WestieAlliansen
Rasklubben för West Highland White Terrier

WestieAlliansens Officiella Utställning 2019
Nu närmar sig dagen för vår officiella utställning söndagen den 26 maj 2019
Det känns mycket roligt att få hälsa alla välkomna till en härlig Westiedag på Gålö Havsbad
med 52 anmälda hundar. Naturligtvis kunde vi ha varit fler hundar men att få tillbringa dagen i
Stockholms skärgård mer er alla och era westisar känns ändå som en härlig söndag.
Vi startar på söndagen kl 10.00 med valpar, hanhundar, bryter för lunch ca 12.00 och
fortsätter därefter ca 13.00 med Barn med hund, tikar, avelsklass, uppfödarklass och avslutar
med finalerna.
Ni som kommer direkt till Gålö på utställningsmorgonen, får köra fram enligt skyltad väg till
utställningsplatsen, lasta av burar, tält osv och sen parkera bilen vid anvisad plats. Vi hoppas
att för allas trevnad, att alla respekterar detta!
Nummerlapparna hämtas ut på morgonen (efter 09.00) i sekretariatet alldeles intill
utställningsringen.
Valpar
Hanar
Junior
Unghund
Öppen
Champion
Veteran
Tikar
Junior
Unghund
Öppen
Champion
Veteran

9
1
2
2
8
1
11
5
4
8
1

OBS! Inga valpar under 4 mån får vistas på utställningsplatsen!
Vår domare för dagen är John Griffin från England.
Han dömer ca 12 - 15 hundar i timmen.
Efter lunchuppehållet inbjuder vi Barn med hund in i ringen, efter att de har anmält sig i
sekretariatet under förmiddagen.
Lunch serveras uppe i restaurangen under lunchuppehållet.
Det blir en buffé med vegetariska rätter, soppa, varmrätt, sallad, måltidsdryck och kaffe, 125:-.
Det går också alldeles utmärkt att hämta mat från buffén och ta med till utställningsområdet.
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För att allt ska löpa så smärtfritt som möjligt och för restaurangens planering, vill vi att du
meddelar om du önskar äta lunch, i vändande mail till mig, cathy_magnusson@hotmail.com
eller skickar ett mail till kassor@westiealliansen.se. Senast 21 maj! Anmälan är bindande.
Lotteri på våra numrerade kataloger, med fina skänkta priser, säljs under dagen.
Vi har i år Sekretariat, ÖstWesties Shop och en enkel kaffeservering med vatten/läsk etc under
samma tak alldeles intill ringen, öppen under hela dagen. OBS! vi uppmanar alla att om det går
betala med Swish, på grund utav att det är svårt med kontanter numera. Men självklart är det
någon som inte har Swish, har vi ändå kontantkassan med oss.
Direkt efter finalerna kommer vi som traditionen bjuder, fika tillsammans med kaffe och tårta.
Så hetsa inte iväg och missa denna högtidsstund!
Ann-Karin Jiderlund fotograferar alla placerade hundar samt alla BIS och BIM separat efter
finalerna. Vi har även bett Monica Källberg att gå runt och ta lite mingelbilder under dagens
lopp.
Tänk på att vädrets makter rår vi inte på, så antingen kan det bli ruggigt och blött eller mycket
varmt. Det krävs lite eftertanke för både våra hundar som för oss oavsett väder. OBS inga
hundar i bilen vid varmt väder.
Vägbeskrivning till Gålö Havsbad:
För de som har GPS så är adressen Skälåkersvägen 11, Gålö. Telefonnummer 08-500 338 80
Oavsett om du kommer från Nynäshamn eller Stockholm, åker du (väg 73)Nynäsvägen, ta
avfart mot Dalarö.
Efter ca 10 km sväng höger in på Gålövägen efter ca 1,7 km sväng vänster in på
Skälåkersvägen. Efter ca 5 km anländer ni till Gålö Havsbad.
Karta över området medföljer detta PM.
Boende på Gålö Havsbad
Många av oss bor i stugbyn och någon kanske har husbil på områdets parkering.
För oss som bor på Havsbadet sker incheckningen efter kl 15.00 och utcheckning kl 10.00
på söndagen. Om ni behöver behålla stugan lite längre, prata med receptionen om detta är
möjligt.
Om någon skulle vara hungrig under lördagen och sugen på en bit mat är Bistron öppen från kl
12.00.
Utställningsmiddag
WestieAlliansen önskar välkomna alla som bokat middag på en drink innan maten. Vi samlas kl
18.30 för snacks och mingel och därefter går vi i samlad trupp in till matsalen, som är
uppdukad för oss ikväll. Innan ni sätter er till bords, vänligen beställ vin/öl till maten, detta
underlättar för oss alla, såväl för serveringen som för oss själva.
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Självklart har vi även under kvällen ett lotteri (vi vill ju inte göra våra norska gäster besvikna)
och ni vet ju hur glad kassören blir om ni har Swish eller smått i börsen.
Frukost
Serveras på söndag kl 07.00 – 10.00.
Lunchen har jag redan nämnt, glöm ej ge mig besked.
Vi i styrelsen och i utställningskommittén tycker det ska bli mycket trevligt att få hälsa alla
välkomna till WestieAlliansens årliga officiella utställning denna gång i Stockholms skärgård
och ser fram emot att träffa mattar och hussar med sina vita älsklingar.
WestieAlliansens Styrelse
/Cathy
Kassör och CUA
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