
JYRAKS info service  

Hobro 14.-15. oktober 2009 

 

 

Hallens adr. 
 

Hobro Idrætscenter 

Amerikavej 22, DK-9500 Hobro 
Tel: +45 98 52 13 55 

www.hobrohallerne.dk 

 

Program: 
 

Fredag d.13. november  

 kl.14.00   Opmåling til bur- og standopstilling  

 kl.14.30  Containeren tømmes for udstyr, og opstilling af sekretariat, info- og     

kokarde stand begynder. 

 kl.15.00   Standholder ankommer og begynder opstilling. 

 kl.16.00   Buropstiller ankommer og begynder opstilling. 

 

Om fredagen vil der være småopgaver som du, som medlemmer og udstiller kan hjælpe med. 

Du er derfor meget velkommen til at komme forbi fredag og give en hånd med. 

Vil du være sikker på at vi har en opgave til dig, skal du kontakte Simone Søderberg tlf.97 10 05 60 eller 
mail: simone@jyrak.dk 

 

Lørdag d.14. november 

 kl. 07.30-09.00 Dyrlæge indcheck / Vet check 

 kl. 09.45  Farvebedømmelser/ Colour determination 

 kl. 10.00  Velkomst ved formanden / Welcome, opening the sho by the club president 

 kl. 10.00  Grundbedømmelserne starter / Commence judgements 

 kl. 11.00  Juniorhandling v/Anette Kampf 

 kl. 15.00 -  Best in Show 

 kl. 19.00  Udstillingen slutter senest på dette tidspunkt / End of Show 

 

Søndag d.15. november 

 kl. 07.30-09.00 Dyrlæge indcheck / Vet check 

 kl. 09.15  Grundbedømmelserne starter / Commence judgements 

 kl. 11.00  Juniorhandling v/Anette Kampf 

 kl. 14.45 -  Best in Show 

 kl. 19.00  Udstillingen slutter senest på dette tidspunkt / End of Show 

 

Der tages forbehold for ændringer / subject to change without notice 
 

 

 

 

 

 

http://www.hobrohallerne.dk/


Stande på Hobro udstillingen. 

 
 

IAMS 

 

 

Foder og grus JYRAKs hovedsponsor 

www.eldorado.dk 

 

Pethouse Denmark 

Alt til katte 
www.pethouse.dk 

 

Pit stop for Pets 
Plejeprodukter og tilbehør 

www.petsilk.dk 

 

Royal Canin 
Foder 

www.royalcanin.dk 

 

Alovera/ 

Pleje og sundhedsprodukter 

Tlf.: +45 8668 6210  - +45 2170 2470 
 

Eva Leth-Nissen 

Burgardiner 

http://www.zalethco.dk/index.asp?cat=profil&id=
170&mid=37&lang=dk 

 

Unimati 
Alt til katte 

www.unimati.biz 

 

 

Tingskoven 

Dansk Dyreværn 
www.ddaa.dk 

 

FIP-Rafle 
Lotteri til fordel for FIP forskning 

www.birmaringen.dk/fip-raffle.htm 

 

Mysteri Coon Shop 
Plejeprodukter og tilbehør 

www.mysterycoons.dk/mcpetshop/mcpetshop-

front.htm 
 

Sanabelle 

Foder 
www.hundepensionhafran.dk/pdf_kattefoder/sana

belle_kattefoder.pdf 

 

Lene Juul 
Smykker 

www.frejaskatte.dk/26547870 

 

Hittekat 

v/Brita Rodam 

http://hittekat.super-forum.net
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Overnatningsmuligheder:  
 

Show hotel er denne gang Hotel Amerika. Husk at oplyse booking kode KATTEUDSTILLING for at få 

værelser til særpris! Værelser bestilles direkte på hotellet. 

SÆRPRIS for værelser: Enkeltværelse inkl. morgenmad kr. 595,- / dobbeltværelse inkl. morgenmad kr. 795,- 

Hotel Amerika modtager normalt ikke husdyr. Hotellet har i denne weekend, hvor JYRAK holder 

udstilling gjort en undtagelse. 

Vi beder derfor til jer udstillere, der benytter sig af deres gæstfrihed om ikke at skuffe dem på nogen 

måde. 

Derfor ryd pænt op efter jer og jeres katte, sørg for at specielt dyner og puder efterlades rene. 

 
The show hote lthis time  is Hotel Amerika. Remember to mention the booking code CAT SHOW  when booking. 

Usually Hotel Amerika does not allow pets, but has been kind enough to make an exception  this weekend.  

We therefore kindly ask you to take  advantage of their hospitality and make sure to leave your room nice and tidy, 

make sure that  duvets and pillows are left clean. 

 

Hoteller 
Hotel Amerika  (Show Hotel) 
Amerikavej 48     

9500 Hobro    

Tlf. +45 98 54 42 00     

Fax. +45 98 52 74 10     
post@hotelamerika.dk 
www.hotelamerika.dk 
 

Skovsgaard Herregårdspension 
Skovsgårdsvej 9, Skjellerup 

9500 Hobro 

Tlf. +45 98 55 52 22 
Fax:+45 98 55 51 63 eller +45 98 55 53 20 
Skovsgaard@skovsgaard.dk 
http://www.skovsgaard.dk/herre/index.html 
 

BramslevGaard Herregårdspension 
Bramslev Bakker 4, Valsgaard  

9500 Hobro  

Tlf. +45 98 51 20 30  
Fax. +45 98 51 21 30 
Info@bramslevgaard.dk 
www.bramslevgaard.dk 

 

Søkroen Klejtrup 
Brovej 2, Klejtrup 

9500 Hobro 
Tlf: +45 98 54 68 22 
Info@soekroen-klejtrup.dk 
www.bramslevgaard.dk 
 

Aa Mølle, Hotel Mariagerfjord 

Mariagervej 100 

9560 Hadsund 

Tlf. +45 98 57 57 22 
reception@aamoelle.dk 
www.aamoelle.dk 

 

 

Camping ved hallen 

 
Der kan camperes vest for hallen på P-pladsen (det er til højre for hovedindgangen) 
Pris pr. vogn inkl. strøm, samt brug af toilet- og badefaciliteter (incl. brug  af svømmehal)  

Dkr.125, 00 for alle dagene. 

Bestil plads ved Poul Søndberg, Centerchef - 98521355 / 40411355 
You can camp to the west of the hall at the parking place (it is to the right of the main entrance of the show hall)  

Price per. Caravan  incl. electric hook up  and the use of toilet and bathing  facilities (including use of ther indoor pool)  

Dkr.125 00  for the weekend.  

Ordermust be  place with Poul Søndberg, center manager - 98521355 / 40411355 
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Vandrehjem - hostel. 
 

Hobro vandrehjem modtager normalt ikke husdyr. Men de har i denne weekend JYRAK holder udstilling 

gjort en undtagelse. 

Vi henstiller derfor til jer udstiller der benytter sig af deres gæstfrihed om ikke at skuffe dem på nogen 

måde. 

Derfor ryd pænt op efter jer og jeres katte, sørg for at specielt dyner og puder efterlades rene. 
Usually the hostel  does not allow pets, but has been kind enough to make an exception  this weekend.  

We therefore kindly ask you to take  advantage of their hospitality and make sure to leave your room nice and tidy, 

make sure that  duvets and pillows are left clean. 

 

Danhostel - Hobro Vandrerhjem 

Amerikavej 24 

9500 Hobro   

Tlf.+45 98 52 18 47  
Fax.+45 98 51 18 47 

Danhostel.hobro@adr.dk 

http://danhostelnord.dk/hobro/ 

 

 

Bed & Breakfast 
Vi gør opmærksom på at der kan være B & B der ikke vil have katte som gæster, så husk at spørge før du 

bestiller. 
We point out that there may be B & B which would not have cats as guests, so please ask before ordering. 

 

Anne B Klitgaard 
Friheden 12 

9500 Hobro  

Tlf.+45 98 20 97 46  
Mob.+45 27 52 97 46 

annebrix@yahoo.dk 

 

Gerda & Egon Albrektsen 
Mariagervej 57 

9500 Hobro   

Tlf.+ 45 98 52 29 09  
Mob.+45 25 33 05 29 

 

Jette Rask 
Lynghøj 1 

9500 Hobro   

Tlf.+45 98 52 02 77 

Mob.+45 40 45 83 44 
jette@rhhobro.dk 

 

Marie Kjeldsen 
Øls, Ølskirkevej 6 

9500 Hobro   

Tlf.+45 98 52 12 63 
ukl@mail.viborghs.dk 

  

Snæbum GL. Købmandsgaard 

Snæbumvej 14, Snæbum 
9500 Hobro   

Tlf.+45 98 54 85 85  

jeanne@snaebum.dk 
http://www.snaebum.dk/ 

 

 
Hanne og Olaf Vammen 
 

 

Ølsvej 42 
9500 Hobro   

Tlf.+45 98 51 25 45 

snehojgaard@get2net.dk 

http://www.bedandbreakfast.dk/?host=19736 

Betty og Thorkild Thaagaard 
 

 

Skovsgårdvej 5, Skjellerup 
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9500 Hobro   

Tlf.+45 98 55 51 93 

 

 

Transport: 
Vejdiretoratets hjemmeside 
http://www.trafikken.dk/trafikken.asp?page=company&objno=7 
 
Tog til og fra Hobro/ Trains to and from Hobro 
http://www.bane.dk/visStation.asp?W=FJRN&S=HB&ArtikelID=4275&statnavn=Hobro 
 

Bus forbindelser til Hobro og Hobro idrætscenter/ Bus connections to Hobro og Hobro idrætscenter 
http://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/ruter/Default.aspx?koereplanID=103 
http://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/ruter/Default.aspx?koereplanID=99 
 

 

Kunst og kultur: 
Kunstruten Mariager fjord/ Art trail Mariager fjord 
http://www.mariagerfjord-kunstrute.dk/ 

 

 

Hobro og omegn. 
Naturen. 

Naturen ved Hobro præges selvfølgelig af Danmarks smukkeste fjord - Mariager Fjord, men også den 

smukke fredede inderfjord - Vesterfjord samt Onsild Ådal giver et smukt islæt til byen. Alle herlighederne er 
skabt af isen i den sidste istid - hvor området var en af de utallige dale, hvor smeltevandet fra det flere 

kilometer tykke islag brusede af sted mod vest og rev en masse jord, sten og grus med sig - og dermed skabte 

den smukke tunneldal. 

 
Østerskoven på sydsiden af Mariager Fjord er Europas nordligste selvsåede bøgeskov. Der er mange dejlige 

stier I skoven og er målet for mange gå- eller løbeture. 

 
Naturstierne langs nordsiden af fjorden går gennem et meget smukt enekrat og fortsætter man helt til 

Valsgaard Bækdal får man en naturoplevelse 

af de store. Der er afmærkede stier, der starter fra lystbådehavnen. 
 

Kunst og kultur. 

Kunsten har en flot placering I Hobro. Der er mange flotte skulpturer og kunstværker rundt omkring I byen. 

Noget af det seneste er 2 skulpturer på havnen af Bent Sørensen. 
I øjeblikket udstiller kunstnerne Sigrid Lütken og Bent Sørensen 11 kunstværker langs skulpturstien. Man 

finder stien når man passerer rådhuset og går ud langs den smukke Vester Fjord - kunstværker der bør 

opleves. 
Men hele byen rummer som sagt kunst - få en guide på turistkontoret. 

 

Kulturlivet blomstrer med aktiviteter inden for teaterbiograf, børneteater, alle former for musik med meget 

mere. Har du lyst til at være aktiv i et levende kulturliv er du velkommen i Hobro. 
 

Fyrkat vikingeborg. 

Hobro og vikinger hører sammen. Vikingeborgen Fyrkat rejser sig smukt i landskabet langs Onsild Ådal med 
det rekonstruerede egetræslanghus i tilknytning til voldanlægget. I umiddelbar nærhed ligger Vikingegården 

- en rekonstruktion af en stormandsgaard, der med sine 9 huse er en af de største rekonstruktioner fra 
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vikingetiden. Fra påske til efterårsferien er vikingegården levendegjort, og besøges af mange turister og 

skoler. Fyrkat skal opleves. 

 

Havnen. 

Der er altid liv ved en havn, og det gælder naturligvis også havnen I Hobro. I dag er det ikke så meget den 

stadig aktive trafikhavn, men langt mere kulturelle miljøer der giver området liv. Når man siger "Det røde 

pakhus" I Hobro falder tankerne på alle de forskelligartede arrangementer der foregår I denne bygning. Her 
er det forskellige foreninger der tager initiativ til musikarrangementer, koncerter, ølfestival, kaffebord, 

udstillinger etc. 

 
Musikcaféen er et privatejet spisested, hvor der ofte bydes på andet end en let anretning eller et godt måltid. 

Her spilles ofte jazzkoncerter eller anden musik. Det bliver til mange spændende arrangementer I årets løb. 

 

Her ligger også et par museer, lystfartøjsmuseet og gasmuseet, 
hvor man virkelig kan få en god oplevelse samtidig med at man kan lære noget. 

 

Fjorden. 

Danmarks smukkeste fjord er Mariager Fjord. Fjorden byder på utallige muligheder, når det gælder 

aktiviteter og friluftsinteresser. Der er en meget aktiv sejlklub med et rigt sejlsportsliv, hvor der er 

plads til såvel voksne som unge. Roklubben nyder også godt af den smukke fjord, og robåde, 

kanoer og kajakker glider henover fjordens blanke vand. 
 

Lystfiskeren kan også bruge megen tid her. Det er godt fiskevand og der fanges tit havørred, fladfisk eller ål. 

Fjorden indbyder til fiskeri, og der er gode pladser på begge sider langs fjorden. 
 

Der er lavet badebro, så man kan tage sig en dukkert i Fjorden. Ellers opfordres alle til den vidunderlige 

naturoplevelse, der fås på en travetur langs Mariager Fjord. - Gå evt. helt til Bramslev og sejl med "Svanen" 

tilbage til Hobro. Svanen" er en turistbåd, der sejler mellem Hobro, Bramslev, 
Mariager og Hadsund. 

 

På gensyn i Hobro 
 

JYRAKs bestyrelse 
 

 

 


