Välkommen till Vit Herdehundklubbs Rasspecial
Söndagen den 23 augusti 2015.
Officiell rasutställning – Täby Galopp, Stockholm.
Bedömningen börjar kl. 09.00
Domare: Maritha Östlund-Holmsten
Ringsekreterare: Susanne Sohlberg & Berit Allberg
Utställningen hålls i samband med Stockholms
Kennelklubbs nationella utställning på Täby Galopp
i Stockholm. Domaren dömer ca 15–20 hundar
per timme. Detta kan användas som en riktlinje
när du beräknar din egen hunds bedömningstid.
Var ute i god tid – tänk på eventuella köer vid
veterinärbesiktning och parkering.
Ringnummer är ej klart, annonseras på klubbens
hemsida och på klubbens Facebooksida.

Upplysningar/information:
Anna Dahlberg, 073-544 18 77,
Gunilla Andersson (CUA), 070-609 09 15.

Det kan bli väldigt varmt under dagen
– inga hundar får lämnas kvar i bilen!
Utställnings- och championatbestämmelser
finns på www.skk.se

Nummerlapp hämtas vid ringen.
Katalog med deltagande hundar säljs enbart vid
ringen, pris 40 kr. Ta gärna med jämna pengar.

Bedömningsordning & antal anmälda
Valpar – 16 st
Hanar 4–6 mån
Tikar 4–6 mån
Hanar 6–9 mån
Tikar 6–9 mån

Hanar – 25 st
Juniorklass
Unghundsklass
(Bruksklass)
Öppen klass
Championklass
Veteranklass

Tikar – 29 st
Juniorklass
Unghundsklass
(Bruksklass)
Öppen klass
Championklass
Veteranklass

Avelsklass
Uppfödarklass

Uppskattning av tidsprogram för dagen
09.00
ca 12.00
ca 12.30
ca 15.00
ca 15.15

Rasutställningen börjar med valpar
Lunch
Rasutställning forts...
Final
Inofficiella klasser (barn med hund, parklass och domarens priser)

OBS Justering av tidsprogram kan ske!
Barn med hund (30 kr) och Parklass (60 kr/par) anmäls vid ringen under dagen.

Glöm inte!
•

Vaccinationsintyg som visas vid entrén. OBS! Vaccinationsintyg måste visas upp även
för hund som inte deltar i utställningen.

•

Vatten, vattenskål och belöning till hunden.

•

Något att fästa nummerlappen med – nummerlappshållare, gummiband, säkerhetsnål
eller dylikt.

•

Stol eller filt att sitta på, det blir en lång dag…

Stöd gärna klubben genom att köpa vår utställningskatalog och lotter.
Som vanligt sker utlottning på utställningskatalogen där du kan vinna en
anmälningsavgift i valfri klass vid VHKs Rasspecial!
Varmt välkommen!
Vit Herdehundklubb

Information från Stockholms Kennelklubb
Veterinärbesiktningen,
som alla hundar måste passera, är belägen mellan parkering och utställningsområdet, och
är öppen mellan 07.30 och 11.30. I anslutning till besiktningen finns även entré för besökare.
OBS! Endast hundar äldre än 4 månader och med giltig vaccination får komma in på
utställningsområdet. Detta gäller även medföljande hundar. Svenska kennelklubben har
uttalat att tik inte får delta i utställningen inom 30 dagar före beräknad nedkomst och inom
75 dagar efter valpning.
Vaccinationskontroll:
Sker i anslutning till veterinärbesiktningen. Vi påminner om att utställare är ansvarig för
att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer.
Kommunikationer med bil:
Kör E18 mot Norrtälje. Avfart vid Viggbyholm/Vallentuna.
Följ skyltning ”Galopp bana”
Adress: Täby galoppbana, Galoppvägen, 183 67 Täby
GPS-koordinater: (WGS84) 59°26'42.1"N 18°5'9.5"E
Parkering:
I direkt anslutning till utställningsområdet finns gratis parkeringsplatser för personbilar
att tillgå. OBS! Lämna inga värdesaker i bilen. Töm bilen själv! Husbilar hänvisas till vår
särskilda husvagnsparkering. För bokning av plats se www.stokk.se.
Det är trångt om utrymme så inga tält större än 3x3 meter är tillåtna.

