
 

 

 
 
 
 

    30-årsjubilerar 2022.  
 
Varmt välkomna till Värmlandsbordern som i år har 30-års jubileum! Vi har därför bjudit in Kaj Byström för 
att döma. Kaj har fött upp borderterrier i 30 år och var med och startade upp ”VärmbroBordern” 1991, då 
var vi även tillsammans med uppfödare i Örebro län, därav namnet VärmbroBordern de första åren.  
Värmlandsbordern är en inofficiell utställning för alla borderterrier från 4 månader och uppåt, och en härlig 
träff för alla rasentusiaster. 
 
Tid  Lördag 27 augusti start kl.10.00 
 
Plats Skutbergets friluftsanläggning och First Camp, väster om Karlstad  
 Vägbeskrivning: Kör E18, följ Trafikverkets skyltning till Skutbergets camping. 
 
Domare Kaj Byström kennel Bordrocks, borderuppfödare i 30 år. 
 
Klasser Valp=4-6mån/6-9mån, junior=9-15 mån, unghund=15-24 mån, jaktklass=godkänt 

grytanlagsprov, öppen=24 mån-, champion=alla utställningschampion, veteran=8-10 år, 
SGS=10 år och äldre, ”kom-som-du-är-klass”=för de som har lite ”skönhetsfel” som tex. 
bettfel, avsaknad av testikel mm. men kan ändå få en bedömning.   
Domaren utser även Bästa huvud och Bästa rörelser. 

 "Barn med Hund", gratis och anmälan på plats.  
 
Anmälan Sista anmälan och betalning senast måndag 15 augusti.  

Skriv e-post med följande uppgifter. Hunden: reg.nummer, reg.namn, ev. titel, 
födelsedatum, samt kön, föräldrar, uppfödare och klass ni anmäler till. Ägaren: namn, ort, 
tel.nummer, e-post.Sänd uppgifter till Marie Hansen e-post stomyra@telia.com 
Bekräftelse på att anmälan kommit fram skickas inom 3 dagar. Inget utskick görs, 
nummerlappar delas ut på plats.   

 
Avgift 180 kr/hund. Gratis för Still Going Strong och ”Barn med hund”.  

Fr.o.m. 3:e hund med samma ägare halva priset = 90kr 
Avgiften insättes på konto Swedbank 8431-9, 53 130 875-7 vi kan även ta emot via swish 
0703720483 betalning senast måndag 15 augusti.  

 
 När ni köper katalog är den även en lott i vårt lotteri, lösa extralotter kommer att finnas. 
 Priser till utställningen och lotteriet mottages tacksamt, säg till vid anmälan så 

kommer ditt namn att finnas med i katalogen och sen även publiceras i BTB. 
 
Mat Korv och drickaförsäljning. Eftersom vi jubilerar bjuder vi alla på fika och hembakt 

fikabröd. 
Efter utställningens slut inbjuder vi alla att äta egen lunch/matsäck tillsammans med oss. 

 
Enligt SKK,s bestämmelser måste vaccinationsintyg finnas, även för medföljande hundar. 
Valpar under 4 mån får inte vistas på utställningsområdet. 

  
Boende First Camp Skutberget, Karlstad, camping för husvagnar, husbilar samt stuguthyrning.  
 Stugor bokas direkt på tel: 054-53 51 30  karlstad@firstcamp.se  
 
Frågor Marie Hansen tel: 070-372 04 83 / Åsa Sundström tel: 070-250 55 00  

 
Hjärtligt Välkomna! 
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