VÄLKOMMEN TILL
SSRKs utställning vid Bjuvs Brukshundsklubb
Lördagen den 25 maj 2019
På grund av mycket få anmälningar har vi tyvärr blivit tvugna att göra neddragningar i
antalet ringar.

Bedömningen startar kl 09.00 i samtliga ringar.
Vaccinationskontroll görs mellan kl 07.30 och 11.00. Ha registreringsbevis/vaccinationsintyg
redo vid insläppet. Alla vaccinationsintyg kontrolleras, stickprov kan komma att genomförs
gällande ID-kontroll.
Vaccinationer
Utställare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Vid
utställningen skall deltagande hund vara vaccinerad mot valpsjuka.
Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.
Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder.
Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.
Valpar under 4 månaders ålder får inte vistas på utställningsområdet.

Sekretariatet är öppet från kl 07.30 och fram till bedömningens slut (ca kl 15.00).

Om Du inte fått någon nummerlapp kan det kanske bero på att din anmälningsavgift inte är
till fullo betald. Ev. restbelopp skall vara betalt före utställningen. Ta med kvitto på
betalningen, så kan du hämta din nummerlapp i sekretariatet!

Kataloger och rosetter finns till försäljning i sekretariatet. Katalog kostar 40 kr/st.
CK rosett eller pris för CK är gratis och finns för avhämtning i sekretariatet!
Vi tar bara kontanter i sekretariatet!

Parkeringen sköts av parkeringsvakter och är öppen från kl 07.30. Parkeringsavgift är 40 kr
och parkeringen betalas med kontanter.
Servering av korv med bröd, hamburgare, godis, kakor, glass, mackor, kaffe, läsk i SBKs
klubbstuga på området.

Försäljning av hundartiklar finns på området.
För allas trevnad
Vid trimning och borstning skall alla hår- och pälstussar plockas upp och läggas i de
sopsäckar, som finns runt om på utställningsplatsen.
Var noga med att plocka upp hundbajs/skräp/fimpar och släng detta i de sopsäckar som
finns runt om på området. Var snäll och respektera att inga lösa hundar får förekomma på
utställningsområdet!

Vägbeskrivning Bjuvs Brukshundklubb
Ågatan, 267 31 Bjuv, följ skylt mot brukshundsklubben
Latitud: 56.0893788
Longitud: 12.9213683

Frågor rörande anmälan: Pia Molin piamol@outlook.com tel. 013-70069
Övriga frågor: Maria Köhlström exterior@ssrk.se tel. 076-1802336

Återbetalning av anmälningsavgift
Anmälningsavgiften återbetalas (minus 40:- i administrativ avgift) vid domarändring.
En skriftlig begäran, nummerlapp och kvittens inlämnas senast på utställningsdagen,
före det att bedömningen av aktuell ras startar.
Begäran skickas till Maria Köhlström, Timmermansgården, 716 91 Fjugesta.
Vid domarändring i inofficiell valpklass återbetalas inte anmälningsavgiften.

SSRK önskar Dig lycka till och hjärtligt välkommen till en trevlig dag!

RINGFÖRDELNING
SSRK Nationell utställning vid Bjuvs Brukshundsklubb lördag den 25 maj
_____________________
Domaren dömer ca 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som en riktlinje när du beräknar din egen
hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring. Valparna bedöms alltid först i respektive ras.
OBS!! Var ute i god tid – tänk på eventuella köer vid insläpp och parkering.
* Framför rasen betyder att det är en domarändring

Ring 1

Börjar kl. 09:00

Blidh von Schedvin Benny
*LABRADOR RETRIEVER
COCKER SPANIEL
AMERIKANSK COCKER SPANIEL

Ring 2

33
30
10
__
73

Börjar kl. 09:00

Johansson Karl-Erik
*ENGELSK SPRINGER SPANIEL
GOLDEN RETRIEVER
*CLUMBER SPANIEL
*WELSH SPRINGER SPANIEL

Ring 3

15
39
1
17
__
72

Börjar kl. 09:00

Rosenberg Hans
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER
FLATCOATED RETRIEVER
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER
CURLY COATED RETRIEVER

TOTALT ANMÄLDA HUNDAR

22
26
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4
__
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204
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