Välkommen
Vi tackar för din anmälan och hälsar er och din hund hjärtligt välkomna
till SMHK: nationella utställningen 28 augusti – 2022 i Ljungskile Backamo

Utställningen är ett samarrangemang med Västra kennelklubben
Vilket innebär att parkering, inträde & veterinärbesiktning sköt av västra kennelklubben
Vi bifogar här din nummerlapp:
Ni som inte fått nummerlapp kan detta bero på att anmälningsavgift eller medlemsavgift till rasklubb ej är erlagd, denna fås mot uppvisande av
inbetalningskvitto vid vaccinationskontrollen
om betalning sker på plats tas en avgift ut på 50 SEK – avgifter som ej erlägges kommer att faktureras!

Bedömningen sker i utomhus & börjar kl. 11.00
Veterinärbesiktningl: är öppen kl. 9.30-11.00
Vaccinationer: Vi vill påminna om att utställare är ansvariga för att deltagande/besökande hund fått föreskrivna vaccinationer.
KOM IHÅG:

Nummerlapp & vaccinationsintyg. Vattenskål till din hund. Bajspåsar. Ev. något att sitta på. Ett glatt humör

SERVERING: Finns fika
ROSETTER: Finns till försäljning

BARN MED HUND: Anmälan och betalning på plats.

Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som en riktlinje när du beräknar din egen hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet.

OBS! Utställare vars hund blir Bästa Valp, Bäst i rasen, Bästa Veteran eller ingår i med 1:a pris och hederspris belönad avels- eller uppfödargrupp som
kvalificerat sig till finaltävlan, skall delta finalen!
Återbud: Om Du av någon anledning ej kan deltaga, skall Du inte ringa och lämna återbud, det räcker med att enbart utebli från tävlingen.

Ring 15

Börjar kl. 11:00

Nielsen Eva
SANKT BERNHARDSHUND, LÅNGHÅRIG
SANKT BERNHARDSHUND, KORTHÅRIG
DOGUE DE BORDEAUX
MASTIFF
DOGO ARGENTINO
BROHOLMER
CIMARRÓN URUGUAYO
CONTINENTAL BULLDOG
PYRENÉERHUND
PYRENEISK MASTIFF
MAREMMANO ABRUZZESE
KUVASZ
TOTALT ANMÄLDA HUNDAR

4
3
5
2
1
3
1
1
3
5
1
6
__
35

Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsområdet
Vägbeskrivning
Backamo ligger vid väg 167 mot Lilla Edet ca 5 km sydost om Ljungskile.
Från E6: Ta avfart 92 och följ väg167 mot Lilla Edet. Efter drygt 6 km är du framme vid
Backamo
Från R45: I Lilla Edet ta väg 167 och kör denna ca 12 km sedan är du framme i Backamo
GPS-koordinater :58°10'55.6"N 11°58'57.5"E 58.182116, 11.982633

Om du vill komma i kontakt med någon under utställningsdagen: Ring Sussi 070-8341312

SMHK

SWISH 1231153501

SMHK önskar er en trevlig utställningsdag
Arrangerande klubb fritar sig från allt ansvar för, skador och förluster som kan uppstå för hund, hundägare och övrigt sällskap i samband med utställningen.

