PM SSRK Västernorrland Vinnarshow
Lördag 17 mars
KLASS Arena, Söråker
Domare: Patric Ragnarsson
Insläpp från kl: 12:00
Utställningen startar tidigast kl: 14:00
OBS! SSRK Västernorrland har årsmöte i samma lokaler med start kl: 13:00. Vi beräknar att årsmötet är klart
till kl: 14:00 och då startar bedömningen.

*Nummerlapp får du i insläppet
*Piffa gärna till dig med en touch av glitter och glamour – vi försöker skapa festlig stämning!
*Ingen servering finns, men vi bjuder på förfriskningar, varm korv, fika och smaskigt tilltugg
*Utställningen är inomhus i en uppvärmd lokal
*Ta med stol att sitta på samt vattenskål till din hund
*Bedömningsordning enligt bifogad lista, till höger. Totalt 35 stycken hundar anmälda.
Vaccination
Hund (valp) under ett års ålder – vid lägst 10 veckors ålder.
Hund över ett års ålder – hund ska vara vaccinerad vid cirka ett
års ålder och därefter får den senast utförda vaccinationen inte
vara utförd för mer än 4 år sedan. Vid förstagångsvaccination eller
för hund som inte vaccinerats vid cirka ett års ålder ska
vaccinationen vara gjord minst 14 dagar före utställningen.
Parkering
Några parkeringsplatser finns framför Arenan men vi ser gärna att
ni parkerar på den stora parkeringen på baksidan av Arenan uppe
utanför vårdcentralen, detta eftersom vi delar parkering med Ica
och det inte ska störa deras kunder.
OBS! Ingen parkeringsavgift.
Vägbeskrivning
KLASS Arena ligger på Folketshusvägen 3, 860 35 SÖRÅKER
Vägbeskrivning från norr: Sväng av höger innan Timrå mot Söråker och följ vägen, under motorvägen/E4
mot Söråkers centrum. Arenan ligger efter 2 km mitt i centrum på vänster sida bredvid Ica
Vägbeskrivning från söder: Kör E4 förbi Timrå och Midlanda flygplats, tag av höger mot Söråker, följ vägen
mot Söråker Centrum. Arenan ligger efter 2 km mitt i centrum på vänster sida bredvid Ica
Frågor innan och på själva utställningsdagen, kontakta:
Maria Hellström (ordforande@ssrk-vn.se) tfn: 0730–797 747

Varmt välkommen och lycka till!

