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TORSDAG 19 JULI 2018 
Plats: Årsunda idrottsplats, Årsunda 

Vi välkomnar er alla att tillsammans med oss fira att det i år är  
30 år sedan första Barecho-kullen föddes! 

Under dagen kommer vi bl.a. att anordna en utställning öppen för alla hundar uppfödda av oss 
(samtliga raser). Till denna utställning bjuder vi även in hundar som är efter hanhundar vi 

ägt/leasat (Night Wish Darrem Canis, Wongan Kadenza, Peablossom Jester, Wongan High 
Flyer) samt också de hundar som är efter en Barecho-hund, alltså där far eller mor är uppfödd av 

oss, detta gäller såklart för alla raser (Eng. Springer, Cocker & Affenpinscher) vi fött upp. 
Utöver utställningen kommer vi att ha flera roliga tävlingar och prova-på saker att göra för 

hundarna under dagen. På kvällen planerar vi att ha en fest med någon form av underhållning. 
Förutom allt detta är denna dag ett tillfälle att träffas, prata hund och ha roligt tillsammans. 

 
Såklart kan man välja att vara med på både utställningen och de andra aktiviteter, eller bara delta 
i något av det. Kanske vill man bara komma på festen på kvällen? Det är helt upp till er vad ni vill 
göra under denna dag/kväll. Förutom våra valpköpare som såklart är speciellt inbjudna till detta är 
även alla våra övriga vänner och bekanta också hjärtligt välkomna – vi hoppas få dela denna dag 

och kväll med så många som möjligt av er! 
 

För anmälan till utställningen gäller följande: 
Domare: Mikael Persson (kennel Caci’s) 

 
SISTA ANMÄLNINGSDAG 2 JULI 2018 

 
Det är inga krav att hunden ska vara välfriserad och proffsigt visad i ringen,  

kom som ni är helt enkelt! 
 

Klasser (det går att anmäla till fler klasser om hunden är kvalificerad till flera): 

Valpklass 1 (4-6 mån)  200:- 
Valpklass 2 (6-9 mån)  200:- 
Juniorklass (9-15 mån) 250:- 
Unghundsklass (15-24 mån) 250:- 
Öppen klass (24 mån-8 år)  250:- 
Arbetsklass (för hund som har pris från 
officiell tävling i t.ex. viltspår, jakt, lydnad, 
agility, bruks, rallylydnad, nosework, freestyle) 

250:- 

Championklass (för utställningschampions) 250:- 
Veteranklass (8-10 år) 200:- 
Superveteranklass (10år och uppåt)  200:- 

Våra hundar som bor hemma hos oss kommer att tävla i en hemmaklass  
och kommer inte att tävla mot några andra hundar.  

Avelsklasser och kullklasser kommer också att finnas med utifrån de hundar som är anmälda. 
DIPLOM OCH PRISER TILL ALLA! 

Anmälan skickas till: Helene Björkman, Främlingshemsvägen 155, 810 22 ÅRSUNDA eller via 
mejl: helene@barecho.com  

Anmälningsavgiften sätts in på BG 5846-2987, var noga med att ange vad betalningen avser! 
 

mailto:helene@barecho.com


Under dagen kommer vi förutom utställningen att ha lite prova-på aktiviteter, kom gärna med 
önskemål om vad ni vill testa så ska vi göra vad vi kan för att kunna erbjuda just det. Vi planerar 

också att ta ut snabbaste springer, ha en apporteringstävling, aktiviteter för barnen samt 
tipspromenad. Lunch och fika kommer att finnas till försäljning. 

 
GEMENSAM FEST PÅ KVÄLLEN 

 
SISTA ANMÄLNINGSDAG 8 JULI 2018 

 
Det kommer att bli någon form av underhållning under kvällen.  

Pris per person: 175:- 
Barn under 12 år: 50:- 

Mat och alkoholfri dryck ingår, vill man ha annat att dricka tar man med det själv.  
Om ni vill ha specialkost meddelar ni det vid anmälan. 

Anmälan skickas till: Helene Björkman, Främlingshemsvägen 155, 810 22 ÅRSUNDA eller via 
mejl: helene@barecho.com  

Anmälningsavgiften sätts in på BG 5846-2987, var noga med att ange vad betalningen avser! 

BOENDE I OMRÅDET 
Några förslag på boende kring Årsunda: 

Strandbadens camping Årsunda 026-290800 
Sure Hotel by Best Western Hedåsen 026-251200 

Alséns hotell Sandviken 026-279900 
Högbo brukshotell 026-245200 

Norrgården B&B Sandviken 073-6870117   
Högbo pensionat Skommarsgården 070-5558301  

Scandic Gävle Väst 026-4958100  
 

Om ni tänker komma på vårt 30-års jubileum utan att anmäla er till 
utställningen eller festen på kvällen vill vi gärna ändå att ni meddelar oss att ni 

kommer så vi vet. Helst vill vi ha besked senast den 8 juli. 
 

Undrar ni över något?  
Hör av er till oss antingen via mejl eller telefon;  

helene@barecho.com  
Helene 070-3113165 och David 070-5379255 

Till sist: 
Hoppas vi att så många som möjligt, både gamla valpköpare och gamla  

vänner samt nya valpköpare och nya vänner vill komma och förgylla  
denna dag tillsammans med oss! 

 
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 

 
Helene & David 
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