PM till SLBK´s officiella Utställning
Eskilstuna 17 mars 2018

Läs igenom PM noga, så att ingen viktig information missas.
Antalet anmälda hundar är 97 st och de är fördelade enligt nedan:
17 st valpar, varav 5 hanar och 12 tikar
80 st vuxna, varav 38 hanar och 42 tikar
Domare: Åke Cronander
Domare valpar: Märta Brandts

Plats: Helenas Hundskola
Torestavägen 2, 632 39 Eskilstuna

Katalog & Nummerlapp:
Katalog kan köpas på plats, 30 kr styck.
Nummerlapp skickas per e-post tillsammans
med detta PM eller hämtas på plats.

Tid: Bedömningen börjar kl. 09:00 i ring 1.
Tikarnas bedömning börjar tidigast kl 12:00.
Insläpp från kl 8:00.

Anmälan på plats:
Barn med Hund anordnads.
Domare: Mikaela Persson Wallenius
Parkering: Gratis parkering.
Parkering finns på fler platser.

Rosetter: 1:a pris, HP, CK, VG och Championat
rosetter kan köpas på plats. Mer information på
andra sidan.
Information & frågor besvaras av:
Angelica Klavbäck
Mob: 073 – 542 45 93
E-post: leodals@hotmail.se

Krav på vaccinationer:
- Utställare är ansvariga för att deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka.
- Hund (valp), under 1 års ålder – vid lägst 10 veckors ålder.
- Hund över 1 års ålder – vid 1 års ålder eller senare. Dock ej för mer än 4 år sedan.
- Så kallad ”förstagångsvaccinering” får icke ha gjorts senare än 14 dagar före tävlingsdagen.
- Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsområdet!
Övrigt: På utställningsplatsen finns det möjlighet att handla fika, lunch m.m.
Kontokort kan inte användas under dagen, glöm därför inte att ta med kontanter eller betala via
Swish 123-5400486.

- På plats har vi även representanter från försäkringsbolagen Sveland och Svedea.
- Observera! Hundar som ej deltar får inte tas med in i lokalen på grund av utrymningsskäl.
- Årsmöte SLBK. Glöm inte årsmötet som är i samma byggnad ca kl 16:00. Pokaler för årets
guldvinnare delas ut i lunchpausen.

Hjärtligt välkomna till årets sista rasspecial!

Praktisk Information
Dagens bedömning:
Vi statar dagen med bedömning av alla valpar, avels- och uppfödargrupp valp bedöms direkt efter
BIR/BIM och BIS valp. När valparna är klara börjar bedömningen av hanar, tikarnas bedömning
beräknas börja tidigast kl 12:00.
Viktig information:
I hallen är det inomhusskor som gäller och avtorkade tassar vid behov.
Har man inga inneskor med sig får man gå i strumpor. Blå plastskoskydd får inte användas.
Om en olycka sker i lokalen, städar man själv upp efter sin hund, städmaterial finns att låna.
Café:
Under dagen kan man köpa pajer, smörgåsar, dryck och fika. Tänk på att ta ut kontanter eller betala
med swich. Vi tar inte kort på utställningsplatsen.
Utställningsring:
Tänk på att hålla avståndet till ringen. I lokalen kommer det att vara trångt och vi ber er att ta stor
hänsyn till varandra. Försök placera er i lokalen så effektivt som möjligt.
Tävlingar under dagen:
Under utställningsdagen kommer ett flertal tävlingar att genomföras.
- Barn med Hund, som anmäls på plats vid vår katalogförsäljning. Alla barn som deltar får givetvis
fina priser. Beroende på hur många barn som deltar och barnens ålder, kan tävlingen komma att
delas upp i två grupper.
- Bäst Klippta Tassar, kommer att utses vid dagens slut.
- Katalog vinst, dragning av katalogvinst har vi som alltid i lunchpausen.
- Bästa Huvud, kommer att utses vid dagens slut.
- Bästa Handler, de som blir nominerade får tävla om Bästa Handler vid dagens slut.
Lotterier:
Vi har två lotterier och alla lotter kostar 10 kr styck. Vi säljer lotter från kl 8:00. Passa därför på att
köpa så många lotter som möjligt i tid. Vid dessa lotterier får ni veta om ni vunnit med en gång och
får därefter hämta ert pris om ni vunnit.
Priser att hämta:
Hund som anmälts som nr 24 och 70 kommer att avslöjas under dagen och era priser finns att
avhämta på utställningen. Dessa priser delas endast ut om både ägare och hund är på plats.
Rosetter till försäljning:
På denna rasspecial kan man köpa följande rosetter:
CK, HP, Very Good och Excellent. 85 cm långa 150 kr styck
Championat. 60 cm lång 150 kr styck.
Rosettförsäljningen sker vid katalogförsäljningen.
Avlämning av sponsring och priser:
Vi tar emot alla priser på morgonen, lämnas vid insläppet kl 8:00.

