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Välkommen !  

www .griffonsektionen .com  

Följ  oss  på  Facebook !  

28/6 2019
Borås

SAVE THE DATE

Domare: Mr John Constantine-Amodei

Svenska Griffonsektionens  

första CERTIFIKAT-utställning!

Griffonspecialen 



Fredag: Griffonspecialen Cert-utställning, Lördag: SDHK Cert-utställning, Söndag: SKK - Nat. Cert-utställning 
 

Plats: Väla kursgård, Hökerum  ca. 20 minuter från utställningsplatsen i Borås. 
http://www.actionochevent.se/actioncenter/index.aspx  

                                                  
Under helgen blir det gemensamma middagar, tävlingar, auktion, musik, Griffonsnack och massa annat. 

Passa på att träffa Griffonvänner från hela norden på en och samma plats och deltaga på 3 Cert- utställningar under
samma helg. Promenera i härliga omgivningar med dina hundar, bada i sjön eller varför inte delta i 3-kamp och

bubbelbad med ett glatt gäng. 
 

Torsdag 27/6: Vi anländer till Väla och installerar oss, kl. 19.00 står grillarna färdiga på grillplatsen som är under tak nere
vid sjön med badbrygga. Medtag egen mat och dryck, så står klubben för varma grillar och lite snacks under kvällen

(övrig dryck till självkostnadspris finns på plats). 
Fredag 28/6: Kl: 07.00-08.00 Enklare frukost serveras, kl: 19.00 bjuder klubben på välkomstdrink och när vi alla är

samlade serveras en 2-rätters middag, kaffe & kaka, läsk/mineralvatten ingår till maten. Kvällen fortsätter sedan med
auktion, musik mm (övrig dryck finns till salu i restaurangen under middagen, övrig tid har klubben dryck till

självkostnadspris). 
Lördag 29/6: Kl: 07.00-08.00 Enklare frukost serveras, kl: 19.00 bjuder klubben på välkomstdrink och när vi alla är

samlade serveras Tacobuffé, kaffe, läsk/mineralvatten ingår till maten. Kvällen fortsätter sedan med tävlingar, musik mm
(övrig dryck finns till salu i restaurangen under middag övrig tid har klubben dryck till självkostnadspris). 

Söndag 30/6: Kl: 07.00-08.00 Enklare frukost serveras, utcheckning. 
 

Paketpris alla måltider: 525 kr / person  
Separata måltidspriser:  

Frukost 50 kr/person/dag 
2-rätters middag inkl dryck (ej alkohol) 250 kr/person 

TacoBuffé inkl dryck (ej alkohol) 225 kr/person 
 

Vandrarhem: Dubbelrum med våningssäng, fyrbäddsrum med 2 våningssängar, medtag egna lakan och handdukar 
Stort allrum, med två soffhörnor, kök med spis, ugn, micro, kaffebryggare, kyl/ frys, vattenkokare och diskmaskin, två

duschrum och fem toaletter. Gemensamma toaletter och duschar för vandrarhem och camping. 
 

Pris boende: Övernattning i dubbelrum 1 natt 500 kr/rum 
Tillägg: Hyra sängkläder & handduk 100 kr/person, städning 50 kr/rum  

Husvagns/Husbilsplatser med el finns på området. 
Pris: Husvagn/husbil inkl. el  250 kr/natt 

 
 

Bokning av mat och boende som är bindande skickas till Martin Lövdahl Fast ell-ells@telia.com 
Senast den 7/4-2019 

 
Ytterligare info kommer löpande på hemsidan www.griffonsektionen.com  

 

Griffonträff 27-30/6-2019  
3 x CERT utställning

Varmt Välkomna!


