
	  
	  
	  

Välkommen till WestieAlliansens uppfödarmöte 
 22-23 oktober 2011! 

	  
På Motell Vätternleden utmed E4:an mellan Gränna och Huskvarna. 

 
Här kommer lite information om boende, en vägbeskrivning och ett program för 
helgen. Vi hoppas det blir en trevlig och givande helg för oss alla. Innan middagen på 
lördagskvällen (vilken WestieAlliansen sponsrar med 300:-/person) bjuder vi på en 
liten välkomstdrink. Övriga drycker bekostar var och en själv. 
 
Vi behöver några hundar till lördagens e.m. Om du har en hund som tål att man går 
igenom den utan att bli stressad och är snäll på trimbordet och som du kan ha med 
dig så hör av dig till Lena Backman tel: 08-600 10 29, 070-661 33 21 snarast. 
 
Information om boendet: Både i Annexet och Motellbyn ingår det frukost, lakan, 
handdukar och städning. Samtliga rum har dusch och toalett. I Motellbyn får du ha 
med dig hund men inte i Annexet. Rummen betalar var och en på plats till hotellet. 
Det har varit en del tryckfel på priserna så här kommer de priser som gäller. 
Motellbyn  Enkelrum:  450:- Dubbelrum:  640:- 
Annexet Enkelrum:  620:- Dubbelrum:  920:- 
 

Vägbeskrivning och GPS koordinater 
 
Motell Vätterleden ligger utmed E4:an 
mellan Jönköping och Gränna.  
Det syns tydligt från motorvägen! 
 
Från Jönköping: kör man E:4an norrut 
mot Stockholm, man passerar 
Huskvarna och "Jätten Vist". Två stora 
skyltar visar på "Ölmstad" och 
"Vätterleden", strax efter hittar man 
motellet på motorvägens högra sida. 
Avfart nr 102 
 
Från Stockholm kör man E4:an mot 
Helsingborg. Då man kommer så man 
ser Vättern på höger sida håller man 
utkik efter avfart 102 mot ”Ölmstad”.  
Motellet ligger på vänster sida innan 
Huskvarna.  
 
GPS:  lat. 57.924831, long. 14.319649 
 

Motell Vätterleden, Ölmstad, 563 93 Gränna. Tel: +46 36-522 30 Fax: +46 36-520 54 
 



 
 

 

Program vid uppfödarmötet 
Lördag och söndag 22-23 oktober 2011 

        
Lördag 22 oktober 
 
10.00-10.30  Samling med kaffe 
10.30-10.45  Introduktion och närvarolista 
10.45-13.00  Anatomi teori med Cindy Pettersson 
13.00-14.00 Lunch 
14.00-15.30 Anatomi praktik. 
15.30-16.00 Eftermiddagskaffe 
16.00-17.30 Anatomi avslutning. 
 
19.30 Gemensam middag 

Söndag 23 oktober 

Tidschema: 
9.00-10.30 
10.30-11.00 Förmiddagsfika 
11.00-13.00  
13.00-14.00 Lunch 
14.00-15.30 
15.30 Avslutar vi med eftermiddagsfika 

Det finns även utrymme för ett par kortare bensträckare vid lämpliga tillfällen. 

 
9.00  Birgitta Ekbom hälsar oss välkomna 

Sekreterare vid mötet kommer att vara AnnMarie Lindén 

De ämnen vi kommer att ta upp: 
Förslag på tillägg till uppfödarlistan. 
Förslag på tillägg till Valphänvisningen.  
Presentation av nya trimlistan. 
SRD  
Atopiprojektet  
Registreringar  
Statistik  
”Hur står det till med rasen” 
Den nya magsjukdomen, Giardia intestenalis. 
Presentation av en hanhundskavalkad, en ny version av gamla hanhundslistan. 
SKK.se/uppfödning 
Rapport från huvudstyrelsen 
Övriga frågor 
Sammanställning och mötets avslutande 


