
PM 

Shiba-No-Kai Officiell utställning  

Bro Park Galoppbana 27/8 2016   

 

Hjärtligt välkommen till 2016 års Shibaspecial på B ro Park Galoppbana,  

Shiba-No-Kai i samarbete med STOKK (Stockholms kennelklubb), Svenska Pudelklubben 
Mellansvenska avdelningen, Chinese Crested Club och Cavaliersällskapet anordnar rasspecialer 
och inofficiell Valp och veteranutställning. 

I år har vi 51 shibor anmälda.  

Domare: Johan Andersson, Sverige. 

Shibaspecialen är i utställningsring 9 

Ringträningen börjar kl 09.00. Bedömningen börjar kl. 10.00. 

Barn- och Junior med hund kommer att anordnas, anmälan görs på plats 

Nummerlappar hämtas, kataloger köpes vid Shiba-No-Kai’s utställningsring, utställningsdagen.  

Fri parkering, fritt inträde. Restaurang och cafeteria finns på området.  

 

Veterinärbesiktningen är öppen mellan kl 08.00 – 11.00 och är för alla hundar som ska besöka 
området. Glöm inte vaccinationsbeviset!  

OBS! valpar under 4 månader får ej medtagas på utst ällningsområdet. 

Adressen är: Bro Parks adress: Bro-önsta Önsta 5, 197 93 Bro.  

 

Utställningsansvarig, Christina Nordlund, tel: 070/485 38 40 

Shiba-No-Kai önskar er välkommen och en trevlig utställningsdag. 

Ta med egna stolar och kläder efter väder. 

 

Under finalerna på STOKK*s utställning kommer det arrangeras Hattparad med 
Hund, eftersom att arrangemanget sker på den invigda galoppbana. Anmälan 
sker på plats i STOKK’s sekreteriat till den låga kostnaden av 50:-. 

Samtliga intäkter kommer att tillfalla Hundskyddsfonden. 

Denna parad är öppen för alla med Hatt och hund (eller hund med hatt) oavsett 
om man ställer ut hos oss eller hos någon av våra samarbetetsklubbar, eller om 
du bara kommer som besökare, tänk på att hunden måste vara minst 4 månader 
och vaccinerad. Glöm inte vaccinationsintyget! 

Pris till bästa ekipage kommer att utdelas! 

 

Vägbeskrivning på nästa sida



 

Så här tar du dig till Bro Park! 

 
Vägbeskrivning till Bro Park  
Kör E18 
Ta avfart 148, Skokloster, Sigtuna, Bro 
Följ skylt mot Bro och sväng in på Håtunavägen (269) 
Ta höger i rondellen och första vänster upp till banan. 
 
Så här åker du kommunalt till Bro Park 
Ta pendeltåget till Bro, därefter buss 555 mot Fliesbergshuset, kliv av vid hållplatsen 
Råby. Därefter är det en promenad på ca 1km till Bro Park. 
 

 


