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FORSVALLEN  27  JUN I

FESTEN
STARTAR 
KL 17.00!

Biljetter säljs på statoil i 
Älvängen och på Tempo 

i Skepplanda fr.o.m. onsdag 3 juni. 
Pris: 150 kr. Åldersgräns: 18 år
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PER FRITZELL
FRÅN GALENSKAPARNA & AFTERSHAVE

Den populä-
ra schäferhund-
utställningen i 
Svenstorp locka-
de 113 utställare. 
Tävlingen är idag 
Sveriges största 
efter SM.

Rekordmånga schäfrar 
ställdes ut i Svenstorp
SVENSTORP. Den tolfte 
upplagan av Schäfer-
klubben i Ales popu-
lära utställning lockade 
rekordmånga deltagare.

113 schäfrar kunde 
räknas in.

– Det här är magiskt, 
konstaterar eldsjälen 
Torsten Håkansson.

– Oj, den där är vacker. Titta 
hur han går och vilket fint 
huvud han har.

Torsten Håkansson, och 
flera med honom i Svenstorp 
denna soliga lördag, ser egen-

skaper hos de ståtliga schäfer-
hundarna som Svensson inte 
ser.

– Det är inte så svårt. Hun-
darna är också individer och 
skiljer sig på många sätt från 
varandra. Har man hållit på ett 
tag ser du snabbt skillnaderna, 
säger Torsten som för tolfte 
året arrangerade schäferhund-
utställningen i Svenstorp.

Deltagarna kom som van-
ligt främst från Sverige, 
Norge och Danmark. Hu-
vuddomaren kom hela vägen 
från Italien.

– Helt fantastiskt att vi 

kunde få hit honom. Han är 
en av världens mest utbildade 
och dessutom president i Ita-
liens schäferhundklubb, be-
rättar Torsten som likt tidiga-
re år fick mycket beröm för ar-
rangemanget.

Ett digert prisbord är ett 
starkt dragplåster. I år fanns 
också ett lotteri med helt ma-
kalösa priser eller vad sägs 
om en gummibåt med elmo-
tor och en grillvagn värd nära 
20 000 kronor.

– Lotterna var inte svårsål-
da om jag säger som så!

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

MIDSOMMARFEST
i Prästalund Starrkärr

fredag den 19 juni kl. 14.00

Lennart och Jan spelar 
och leder lek och dans 

kring midsommarstången

• Servering
• Lotterier
• Fiskdamm
• Tombola
• Surte Swingers

Hjärtligt välkomna!
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening


