Välkommen till
SSRK Västernorrlands
officiella utställning i
Timrå Ridhus, Bergeforsen
den 21 April 2019
Vaccinationskontrollen är öppen mellan kl. 07.30-11:00.
Sekretariatet är bemannat från kl. 07.30 och fram till
finalernas början ca kl. 15.00.

Bedömning börjar kl. 09.00 i alla ringar
Domaren dömer cirka 15-20 hundar per timme. Detta kan användas
som en riktlinje när du beräknar din egen hunds bedömningstid med
hjälp av hundantalet i din ring.
Tänk dock på att det kan förekomma strykningar.

Valpar under 4 månaders ålder får inte införas på
området.
OBS!
Vi har även tävlan om bästa jaktmeriterade hund, som tas
ut i Bästa tik resp. Bästa hane med jaktmerit.
Om ingen av dessa har jaktmerit tas den hund som vunnit
jaktklassen med CK ut.
Vi har även tävlan om BIS-BIM.
Saknar du din nummerlapp beror det på något krånglat med
ditt medlemskap i SSRK.
Uppsök sekretariatet när du kommer så får du din nummerlapp mot uppvisande av inbetalningskvitto.
För att delta i officiell klass måste hundens samtliga ägare
vara medlemmar i SSRK.
Om hunden blir sjuk och inte kan delta återbetalas ej
anm.avgiften.
Parkering (sker på anvisad plats): 20 kr.
Vid inköp av katalog samtidigt med parkering 50 kr.
Vid köp av katalog i sekretariatet 40 kr
Cafeterian drivs av Ridklubben och är öppen med
dagens lunch och fikaförsäljning.

Domarändringar:
Lena Rollmar dömer
Cockervalpar, Amris,
Clumber, Field,
Labrador samt Tollare
tikar.
Mats Jonsson (NY)
dömer Welsh
Springer Spaniel samt
Engelsk Springer
Spaniel.
(Se bif. Ringfördelning)
OBS!
Om du p.g.a domarändring väljer att inte
delta med din hund
återbetalas
anm.avgiften om du
meddelar detta
innan bedömningen
av aktuell ras börjar.
Gäller EJ valpar
mail:
lillemor@letsswing.se
eller meddela i
sekretariatet på
utställningsdagen.

OBS!
Vid trimning
och borstning
skall ALLA
hår- och pälstussar
plockas upp och
slängas i sopsäckarna som finns runt
om på utställningsplatsen.

Vägbeskrivning från Norr via E4:

Uppställning
för Husvagn/Husbil …

* Efter Midlanda flygplats och Y-et tag nästa avfart
ca 1 km) Trafikplats 233 Sörberge

...med elstolpe går att ordna och
kostar 150 kr/dygn .

* Tag vänster mot Bergeforsen
* Efter ca 1,5 km tag höger mot Indal
* Efter ca 2 km vänster mot Timrå Ridstadion
SKYLTAT TIMRÅ RIDSTADION

Kontakta ridklubben:
Maria Molander på
kansli@timrahastsportforening.se

Vägbeskrivning från Söder via E4:
* Efter Timrå Centrum huset (syns från E4) tag
andra avfarten mot Sörberge, Sollefteå
Trafikplats 233 Sörberge
* Direkt höger mot Sollefteå
* Efter ca 1,5 km tag höger mot Indal
* Efter ca 2 km vänster mot Timrå Ridstadion
SKYLTAT TIMRÅ RIDSTADION

Viktigt!!!
SSRK VN handhar inte kontanter
på utställningen så Parkering,
kataloger samt ev. prisosetter
betalas med Swish.
Klubbens Swish: 1233705712

Vaccinationsbestämmelser
Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enl följande:
•

Hund under ett års ålder: vid lägst tio veckors ålder

•

Hund över ett års ålder: hund ska vara vaccinerad vid lägst 10 mån ålder. Vaccinationen för inte
vara utförd för mer än 4 år sen

•

Förstagångsvaccination ska vara gjord minst 14 dagar före utställningsdagen

Ev. frågor ang. anmälan, PM, etc.
besvaras av Lillemor Ohlsson, mobil 070-388 74 17,
e-post: lillemor@letsswing.se,
Ev. frågor ang själva utställningsdagen vänligen kontakta:
Kia Dahlström mobil 070-5600070
e-post: kia.a.dahlstrom@gmail.com

Glöm inte din hunds vaccinationsintyg, nummerlapp/PM,
vattenskål och något till dig och din hund att sitta på.

Välkomna och Lycka till!!!

