Vit Herdehundklubb
hälsar dig varmt välkommen till
Officiell rasklubbsutställning
i Alfta Forspark lördagen den 6 juli 2019
Bedömningen börjar 10:00 i ring 20.
Domaren dömer ca: 15 - 20 hundar per timme. Var ute i god tid – tänk på eventuella
köer vid parkering och veterinärbesiktning.
Parkering kostar 40kr.
Även om SMHI visar mulet/regn över Alfta på lördag så skall INGA hundar lämnas
ensamma i bilar!
Entré: Vid entrén visar ni upp giltigt vaccinationsbevis och meddelar att ni skall ställa
ut på vit herdehunds rasspecial i ring 20, då skall ni bli insläppta gratis.
Även besökande hundar skall uppvisa vaccinationsintyg. Inga valpar under 4 månader
får vistas på utställningsområdet.
Giltig vaccination är att hunden är vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:
* Hund under ett års ålder: vid lägst 10 veckors ålder.
* Hund över ett års ålder: Vid ett års ålder eller senare, dock ej för mer än fyra år sedan.
* Förstagångsvaccination ej senare än 14 dagar före tävlingsdagen.
* Revaccinering senast dagen före.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot
parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).
Veterinärbesiktningen öppnar kl 7:00. Ni som behöver avmaska era hundar och få
passet stämplat, kontaktar själva veterinären på plats och gör upp om tid. Veterinären
kommer att finnas på plats hela dagen. Medtag eget maskmedel.
Nummerlapp och katalog får ni när ni anmäler er vid ringen.
Specialklasserna barn med hund, seniorhandling och parklass kommer att anordnas
under dagen och anmälan till detta sker på plats.
Tillbehörsmässa finns på området, samt lättare förtäring och fika vagn.
Tält får sättas upp vid ringen tidigast kl 18.00 på fredag.

Upplysningar/information
Therese Flodin 076-164 50 25, therese@vitherdehund.com
Sophie Eklund 070-515 47 07, sophieeklund@hotmail.com
Adress: Forsparksvägen 20, 82231 Alfta.
Alfta ligger beläget mellan Bollnäs och Edsbyn. Utställningsplatsen är skyltad från
riksväg 50. Koordinater 61°20’38.9”N 16°02’47.8”E.

VHK önskar alla välkomna, tillsammans kommer vi ha en fantastisk dag!
Lycka till i ringen!

Tänk på att det råder totalt rökförbud på området, respektera utmärkt rökruta.

