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Äntligen så var det dags för rasspecial igen. 
Den här gången i Stockholm, närmare bestämt i Kista. Som många uppmärksammade så var det 

inte lätt med plats i Stockholm då vi gärna ville vara på samma plats som SSPK för att underlätta för 
alla utställare. Vi kan bara konstatera att platsen och klubben var helt suverän och mer än väl 

täckte behoven. Detta är en plats vi kommer att använda oss av i klubben. 

Med risk för regn började så årets special men vädergudarna var med oss. Inte en droppe på hela 
dagen men väl lite sol som värmde efter en kall morgon. 

Årets Domare var Anna Törnlöv som med ringsekreterarna Tina och Catharina 
hade 55 hundar att döma. 

Vi börjar nu bli vana vid är det mycket aktivitet i sekretariatet när nummerlappar/gåvor ska hämtas 
ut och det är med stor glädje vi lämnar ut alla gåvor och sponsorsmaterial på morgonen. 

Årets anmälningsgåva var en kombinerad päls/glans borste som nog passade i varje hunds 
(husse/matte) väska. Lupus som delade ut en rejäl Doggy Bag med mat och schampo, Pets In Town 

som tillfredställde godis gomarna hos varenda pinne och anmälningslotteriet som hade 14 Red 
Wings designade halsbands-berlocker att dela ut. Hoppas alla fått sina berlocker på posten nu. 

Sist ett jättetack till Florista’s som skänkte alla fina blommor som delades ut. 

Många fina hundar deltog och snart började det koras BIR och BIM i dom olika klasserna för att 
slutligen utse vuxen BIR och BIM som då erhöll titeln SDPV-10. 

STORT GRATTIS TILL ALLA VINNARE 

Vi i kommitten tackar för i år och har redan börjat med nästa års utställning som då blir klubbens 
första officiella. Stort, spännande och lite skrämmande men oerhört roligt ska det bli. 

TACK för i år och välkomna till Köping 2011. 
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