Hjärtligt välkommen
till SSRK Umeå sektionens utställning i Vännäs 2017-09-03

Plats: Utställningen är utomhus vid Vännäs Bad/Camping, ca 3 mil från Umeå.
GPS koordinater: Lat. 63° 55.020’ Long. 19° 45.828’. Adressen är Fritidsvägen 15

Vägbeskrivning:
Från E4 norrifrån: Vid rondell Nydalarondellen, följ skyltning E12/Mo-I-Rana. Kör sedan E12
fortsättningsvis, förbi Vännäsby. Vid korsning höger, följ väg 92 rakt fram. Det är sedan
skyltat vid infarten till Vännäs fram till utställningsområdet.
Från E4 söderifrån: Vid rondell Röbäcksslätten, följ skyltning mot Centrum. Kör in i Umeå
centrum, följ sedan skyltning mot E12/Mo-I-Rana. Kör sedan E12 fortsättningsvis, förbi
Vännäsby. Vid korsning höger, följ väg 92 rakt fram. Det är sedan skyltat vid infarten till
Vännäs fram till utställningsområdet.

.
Vaccinationskontrollen öppnar kl 8.00.
Medtag registreringsbevis med vaccinationsintyg.

Följande vaccinationsbestämmelser gäller:
Hund under 1 år skall vara vaccinerad mot valpsjuka vid lägst 10 veckors ålder.
Hund över 1 års ålder skall vara vaccinerad vid 1-årsåldern eller senare, dock ej för mer än
fyra år sedan.
Så kallad förstagångsvaccination får ej ha gjorts senare än 14 dagar före utställningsdagen.
Observera att valp under 4 månader inte får vistas inom utställningsområdet.

Bedömningen startar kl 9.00 i alla ringar.
Räkna med att domaren dömer ca 20 hundar per timme. Se dock till att vara på plats i god
tid! Skriv ut den bifogade nummerlappen i mailet. Om du inte har möjlighet till det, delas
nummerlappar ut vid insläppet. Ta med något att fästa den med, t.ex. säkerhetsnål ingen
panik om du glömmer kommer att finnas på plats.

Fika Tegs SK pojkar 04 kommer att sälja hamburgare, kaffe, godbit mm och kommer ta
betalt i både kontanter och swish. Parkering sker enligt anvisningar, parkeringsavgift 20:-

Favorit i repris Pooch of Sweden kommer även iår att finnas på plats och sälja hundartiklar.

Katalog finns till försäljning, din katalog kommer att fungera som en lott den som får en
guldstjärna på första sidan har vunnit ett utställningskoppel från MILK Design. Vinsten
kommer finnas att hämta ut i sekretariatet.

Tältning får ej göras mellan ringarna, utan endast utanför dessa. Inga tält närmare än 1
meter från ringen. Respektera detta för allas trivsel.

HP- och CK-rosetter delas INTE ut i ringarna, utan i sekretariatet (i anslutning till insläppet)
mot uppvisande av kritiklapp. Rosetterna är gratis. Excellent rosetter kommer finnas till
försäljning.

Tag med vatten åt hunden och en stol att sitta på.

Lämna inga hundar i bilen om det är varmt!

Har du några frågor kontakta Matilda Adolfsson tel. 072-587 18 03
Email: utstallning@ssrkumea.se

Varmt välkomna till Vännäs önskar vi och våra sponsorer!

Ring 1
Kjell Svensson
GOLDEN RETRIEVER

40

LABRADOR RETREIEVER

22

TOTALT

62

Ring 2
Joakim Ohlsson
FLATCOATED RETRIEVER

60

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER

13

TOTALT

73

Ring 3
Svante Frisk
WELSH SPRINGER SPANIEL

24

ENGELSK SPRINGER SPANIEL

15

COCKER SPANIEL

17

CLUMBER SPANIEL

3

AMERIKANSK COCKER SPANIEL

5

IRLÄNDSK VATTENSPANIEL

2

TOTALT

66

Totalt antal anmälda hundar 201

