Välkommen till valputställning
Smedjehallen i Smedjebacken
lördagen den 15 januari 2011
Här följer information om utställningen samt vägbeskrivning. Det är två utställningar i hallen,
Inofficiell valputställning och Officiell utställning för newfoundlandshundar som börjar
senare. Bedömningen startar kl. 09.00 i samtliga ringar.
Hallen och veterinärbesiktningen öppnar kl. 08.00. Glöm inte vaccinationsintyget!!!
Det är bra om du har vaccinationsintyg och nummerlapp lätt tillgängliga vid insläppet.
Om du inte fått någon nummerlapp i detta utskick så beror det på att vi inte registrerat någon
anmälningsavgift, 200 kr, eller felaktig avgift på pg. nr. 68 33 02-4. Nummerlappen kan lösas
ut i sekretariatet mot uppvisande av kvitto eller mot kontant betalning.
Bedömningen sker i den ordning som de olika raserna står på bifogad domare-/ringlista.
Domaren dömer ca 20-25 hundar i timmen, så du kan räkna ut när det på ett ungefär är dags
för din hund. Tänk på att veterinärbesiktningen kan ta tid om många kommer samtidigt.
För de valpar som blivit BIR (Bäst i rasen), sker gruppbedömningen så snart alla hundar i
gruppen blivit bedömda. Vi ber därför BIR-valparna stanna kvar till gruppbedömningen, som
görs av huvudgruppens domare i huvudgruppens ring, se Ras- och ringfördelningen.
Barn med hund (7–12 och 13–16 år) 50 kr. Anmälan och betalning sker i sekretariatet.
Syskonklass (3 valpar ur samma kull) 100 kr. Anmälan och betalning sker i sekretariatet
innan rasbedömning.

OBS! Nya utställningsreglerna gäller. Information om dessa finns
på vår hemsida www.snk-east.se och på ww.skk.se. De kommer
även att finnas uppsatta i utställningslokalen.
Det är många hundar i hallen, så vi kan inte släppa in hundar som
inte är anmälda till utställningen.
Du får använda hundbur, men vi accepterar inte hagar i hallen Något att sitta på kan vara
skönt att ha medan du väntar på din tur. Kom ihåg att valpen du har med dig kanske tycker att
många hundar och människor är lite otäckt, så ta hand om valpen på rätt sätt. För allas

trivsel – torka upp efter din hund om olycka sker!!
Enklare servering finns.
Ev frågor besvaras av Göran Björkman, tfn 070-335 37 00 eller Johan Holmqvist, tfn
0142-440 49 eller 073-987 25 43.
Besökande entré 30 kr (en person får gå in gratis med hunden). Katalog 40 kr.
Vägbeskrivning: Avfarten till Smedjebackens kommun ligger efter väg 66 öster om
Ludvika. Härifrån kommer vi att skylta.
Svenska Newfoundlandshundklubben, Östra
önskar dig en trevlig dag och lycka till!!!

