
SVENSKA GRIFFONSEKTIONEN

SPECIALEN 2023
GRIFFON

Önskar alla välkomna till

WWW.GRIFFONSEKTIONEN.COM
För anmälan och mer info besök:

9e Juli - Tvååker

#GRIFFONSPECIALEN2023

Sponsorer:

http://www.griffonsektionen.com/


SVENSKA GRIFFONSEKTIONEN

PM
 

Svenska Griffonsektionen hälsar alla varmt välkomna 
till officiella rasklubbsutställningen Griffonspecialen 2023

 
Datum: Söndagen den 9 Juli 2023 

Plats: Showground: Övrevi IP, Tvååker
Domare: James Finlay-Kirkwood, UK

 
Anmälningsavgift:

Valpklass (4-6 mån): 200SEK
Valpklass (6-9 mån): 200SEK

Juniorklass (9-18 mån): 350SEK
Unghundsklass (15-24 mån): 350SEK

Öppenklass (15 mån<): 350SEK
Championklass (15 mån<): 350SEK

Veteranklass (8 år<): 200SEK
 

Sista anmälnings- och betaldagar
Via SKK internetanmälan: 2022-06-15 12:00

Via post: 2022-06-08
 

Online anmälan: https://hundar.skk.se/internetanmalan/
Post anmälan: se instruktioner på nästa sida i detta PM

 
För svenska utställare är medlemskap i rasklubben obligatoriskt.

In order to use the online entry the dog has to be in SKKs data base. 
For foreign dogs please send a copy of the registration certificate/pedigree to 

reg@skk.se a few days before you want to make the entry online.
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ANMÄLAN PER POST / ENTRYS BY POST:
 

1: Använd blanketten/ use the entry form ”Tävlingsanmälan” 
(finns att hämta på/download at www.skk.se) 

 
2: Skicka blanketten till/send the entry form to: 

Dogpaws N Shows AB, c/o Fugelstad, 
Lyckåsvägen22, 142 51 Skogås.

 
3: Betalning/Payment

 
Betalning inom Sverige: Avgiften sätts in på PG 698118–7 

 
Payments from abroud: 

BIC: NDEASESS
IBAN: SE 74 9500 0099 6034 0698 1187

 
Payment receipts must indicate the name of the dog, 

registration number and owner.
 

Payment must reach Svenska Griffonsektionen by last entry date.
 

Frågor rörande din anmälan, kontakta/Inquiries regarding your entry:
Dogpaws N Shows AB, telefon 076-008 28 74, telefontid: måndag, tisdag och

torsdag kl 18.00-20.00 eller info@dogpaws.se.
 

Allmänna upplysningar/information:
E-post: julia.hierner@yahoo.se Telefon 070-458 40 15
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Jag fick min första Griffon 1990 vilket var starten på Gilderoak Kennelnamnet. 
Tilldelade första gången CC i Griffon 1999 och har nu tilldelat cert 10 gånger i
Storbritannien, vilket inkluderar Crufts 2019 och alla 4 rasklubbarna. Jag kommer att döma
Griffons på North East of England Toydog Societys första mästerskapsutställning 2024.
Jag har också dömt i Prag, Finland och har ett framtida uppdrag i Sverige. 

Jag har gjort upp 2 Champions och har haft många cert i både Cavaliers och Griffons. Har
varit med i många hundutställningskommittéer genom åren. För närvarande är jag
ordförande i Griffon Bruxellois Club of Scotland efter att ha varit sekreterare i många år. 

Under åren har jag uppmuntrat nya människor till rasen som har blivit mycket
framgångsrika och fött upp sina egna Champions. Graham, min man, har fött upp två
Champions i sitt eget namn och dömde sin första certutställning av Griffons 2021 och har
nu blivit godkänd för Cavaliers 2024. Bortsett från hundar äger jag en traditionell djuraffär
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DOMARPRESENTATION 
James Finlay-Kirkwood

Jag har hållit på med hundar hela mitt liv. Vi
köpte vår första Cavalier 1981 och började
ställa ut 1983. Födde upp vår första kull 1984
vilket var starten på 'Marisk' kennelnamn. 

Mitt första domaruppdrag på Cavalierer var
1989 och mitt första CC-uppdrag var 2003.
Jag har tilldelat cert 7 gånger i Cavalier med
3 framtida Breed Club-utställningar inklusive
att döma tikarna på Cavalier Club show
2025. Jag har dömt rasen i USA och har en
National Specialty inbokad att döma 2024. 

http://www.griffonsektionen.com/
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Lotteri
Klubben kommer traditionsenligt hålla ett lotteri med fina priser på utställningsdagen.
Lotterna köps på plats och man kan betala kontant med jämna pengar eller via swish.

Pris per lott: 20kr

Sponsring/Gåvor
Om du vill ge sponsring/gåvor till prisbordet och/eller lotteriet, skicka mail till: 

julia.hierner@yahoo.se

Annonsering
Möjlighet finns att annonsera i katalogen och färdigt manus mailas till: 

julia.hierner@yahoo.se
Endast helsida till en kostnad av 300 kr.

Förhandsbokning husvagn/husbilsuppställning (Begränsat antal platser) 
Bokning sker genom att skicka mail till Tvååkers IF: tif@telia.com.

 Fler utställningar samma helg!
Passa på att kombinera Griffonspecialen 2023 med ytterligare 2st utställningar!

Hallands Kennelklubb anordnar Internationell utställning den 7/7 och 
nationell utställning den 8/7 på samma plats.

För mer info om dessa utställningar se länk: 
https://www.skk.se/sv/HKK/Utstallningar/HKKs-utstallningar/tvaaker-nationella-och- 

internationella/

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
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