
 
Westiealliansens Officiella Utställning 2014 

 
Vi välkomnar Er till vår officiella utställning den 3 maj på Frostavallen, HÖÖR 
 
Det kommer vara 71 deltagande hundar under dagen. 
 
Vi kommer att starta bedömningen kl 09:00 och kommer att ta en paus för lunch, efter 
hanhundarna eller som tiden passar schemat.  
 
Bedömningen startar med Nybörjare, sedan Valpar, hanhundar, tikar. 
 
Vi kommer inte skicka ut nummerlapparna utan dem får ni hämta ut på morgonen vid ringen. 
 
Domaren dömer ca 15-20 hundar i timmen. Så se till att vara på plats i god tid.  
 
Tänk på att det kan bli väldigt varmt, så ta med bur och vattenskål till er hund samt lämna 
inte någon hund i bilen. 
 

Vägbeskrivning till Frostavallen:  
Frostavallen Hotell & Konferens ligger i Höör, 5 km från järnvägsstationen och centrum 

Om du kommer med tåg. 
Res till Höörs järnvägsstation, därefter buss eller taxi till Frostavallen – från Stockholm eller 
Göteborg ca 4,5 tim, från Köpenhamn ca 1 tim och från Malmö-Lund ca 30 – 40 
min. www.sj.se för biljetter och aktuella tågtider till X2000. www.skanetrafiken.se för aktuella 
tider till regionala tåg. 
Om du kommer med flyg 
Närmast ligger Sturup flygplats, Malmö Airport 6,9 mil. Från Kastrup Köpenhamn tar du tåget 
till Höör ca 1 tim. 
Om du kommer med bil 
GPS: Frostavallen, Frostavallen 345, Höör. 
 
Eftersom de flesta av oss ankommer till Frostavallen någon gång under sen 
eftermiddag/kväll på fredagen, tänkte vi i styrelsen det vore kul att träffas för en  
gemensam måltid och pratstund redan då. 
 
Vi har: Grillar, kol, lokal att samlas i både ute och inne. 
Ni har: Något att grilla, dryck, papperstallrikar, bestick etc.. 
Samling: vid 19-tiden vid Vandrarhemmets reception i anslutning till vår utställningsplats. 
 
Lokalen är även utrustad med toalett och tillgänglig för oss under hela lördagen. 
 
Frukost serveras lördag och söndag kl 07.00 - 09.00 i Cafeterian (bredvid restaurangen). 
Cafeterian är öppen fredag, lördag och söndag kl 10.00 - 16.00 för lunch och fika. 
På lördagen är den öppen så länge vår utställning pågår. 
 
WestieAlliansen önskar bjuda er alla som bokat middag på lördagskvällen på en gemensam 
drink kl 19.30  i restaurang Kronhjorten. Därefter serveras middagen 
Vi i styrelsen för WestieAlliansen och lokalklubben SydWestie hälsar alla hjärtligt välkomna 
till en trevlig gemensam helg i Skåne och på Frostavallen. 


