Rasspecialen 2022

Utställningen hålls på Södra Älvsborgs kennelklubbs område.
Bedömningen startar 10.00
Vaccinationskontrollen är öppen kl. 08:00 - 13:00 där ni meddelar att
ni ska till specialklubb – Australian shepherdklubben
Vi håller till i ring nummer 19.
Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme. I vår ring är det endast 33
hundar totalt, 15 tikar och 18 hanar. Detta kan användas som en riktlinje när du beräknar din egen
hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring. Var ute i god tid - tänk på eventuella köer
vid veterinärbesiktning och parkering.
Vägbeskrivning
Ni som kommer R 40 från Stockholm/Göteborg, samt R 27 från Växjö, R 41 från Varberg och R 180
från Alingsås följ skyltar mot DJURPARK - KNALLELAND – RYD-TROLLHÄTTAN Almenäsvägen
GPS Lat, Lon N57°44.535´ E12°55.697´ decimal 57.74225 12.92828
Var vänliga och respektera tältzonerna, 3 meter mellan ring och tältpinnar. Inga hagar får sättas upp
vid husbilar eller bilar! Husbilar får endast parkeras på andra sidan stora vägen, inte nere vid
utställningsplatsen.
Glöm inte vaccinationsintyg och nummerlapp. Nummerlappen skriver du ut själv, antingen
dokumentet vi skickar ut eller på en lapp för hand.
Stickprov kommer att göras på hundarnas identitet genom chipkontroll.
Vid förhinder kontakta sekreterare@sask.nu
Vid frågor under dagen, kontakta Alexandra på 070 - 740 16 28
Bestyrelse: Gunilla Kock Hansson 073 - 546 67 91
Kommissarie: Lasse Österlund 070 - 883 82 01
I slutet av utställningen kommer domarens val utses med
fina specialpriser.
En person per hund har gratis inträde.
Entré för övriga:
Vuxen 80 kr
SKK-medlem 60kr
Pensionärer 40 kr
Barn under 12 år gratis.
I SÄKKs café har de i år kaffe,
kakor, frukt, smörgåsar,
hamburgare och restaurangen
har god lunch.
Utställningen är sponsrad av:
Kalmar hundservice och Essential Foods

Ring 19
Börjar 10.00
Benny Blidh von Schedvin
Hanar 18 st
Tikar 15 st
Totalt 33 st

