
 

 

Välkommen till Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och 

Spinones 30-års jubileum 

Tånga Hed, Vårgårda 15-16 Sept 2018 
 
 
Lördag: Utställning  

 Vaccinationskontroll mellan kl. 07:30 – 09.00 

 Bedömningen börjar kl. 09:00, startar med Spinone och därefter Bracco Italiano. 

 Lunchpaus Ca 12:00 ca 30min. Försäljning av en Grillad kötträtt med tillbehör till ett 

mycket förmånligt pris kommer finnas att köpa för alla som önskar en god lunch. Lunchen 

kommer att servers av vår inlånade kock från High Chaparall, Bengt Johansson. Självklart 

finns även Gofika med kaffe/te läsk och diverse gobitar att inhandla under dagen. Tänk på 

att vi endast tar kontant betalning eller Swish. 

 Föreläsning med Cesare Bonasegale kommer starta ca 16:00 Hans bok The Noble Bracco 

kommer att finnas till försäljning på plats pris: 300kr 

 Middag kl. 19.30 Nu dukar vi såklart upp en Italiensk Buffé med en massa olika läckerheter 

till det serveras ett glas vin/öl eller alkoholfritt. Baren är såklart öppen under kvällen för den 

som önskar påfyllning. Efter middagen bjuds vi på underhållning av artisten Cicci Landén!  

 

Utställningen kommer äga rum vid ”Talldungen”, gräsytan vid receptionen. Katalog kommer säljas i 
samband med vaccinationskontrollen, pris 30 kr. 
 
Att tänka på: 
Även om vi gått in i höstmånader kan det bli mycket varmt i bilarna om solen tittar fram, så inga 
hundar i bilarna tack. 
Det är inte tillåtet att ändra klass  
INGA valpar under fyra månader är tillåtna inom utställningsområdet och medföljande hundar 
måste kunna uppvisa giltigt vaccinationsintyg. 
Inga tält närmare än två meter från ringbanden. 

 

Söndag: Jaktprov 
Ett separat PM går ut till alla som anmält till jaktprovet och info för alla som vill va publik kommer 

att finnas på utställningen under lördagen. 

 
 
HITTA HIT! 
Gps: N58° 1'49.60", E 12° 49'50.73" 
Besöksadress: Tånga Hed Camping & Vandrarhem, 447 34 Vårgårda eller 
Artillerigatan 32, 447 34 Vårgårda 
Båda ovanstående adresser ska gå att använda till de flesta GPSer 
 

Vid frågor kontakta  

Martin Adner mail: martin.adner@gmail.co Tel: 0702-819545 Finns på plats fredag em. 

Anki Skrucha mail: anki@bracco.se Tel: 0760-081021 Finns på plats fredag em. 

Frågor rörande anmälan görs till marcus@mgevents.se 

 

Hjärtligt välkomna! 
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