Välkommen till Östras specialutställning
för Newfoundlandshundar
OBS! Detta PM gäller endast hundar av rasen newfoundland
Sollentuna Rackethall (badmintonhallen)
Lördagen den 13 januari 2018
Start beräknad till ca: kl. 10.00
Här följer information om utställningen
Det är två utställningar i hallen, en inofficiell valputställning med start kl. 09.00 och en officiell
utställning för newfoundlandshundar som börjar senare, ca. 10.00 i ring 5.
Hallen och veterinärbesiktningen öppnar kl 07:30 och veterinärbesiktningen är öppen tom kl 12:30.
Glöm inte vaccinationsintyget!!!
Det är bra om du har vaccinationsintyg lätt tillgängliga vid insläppet.
Chip-kontroll kommer att ske i hallen under utställningen.

Nummerlappen samt PM kommer via mail för de som anmält via Internet, eller hämtas i
sekretariatet.
Bedömningen sker i den ordning som står i katalogen. 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.
Reservation för domarändring
HP/CK rosett delas inte ut i ringen utan i år har man valmöjlighet till HP/CK rosett eller HP/CK pris och
även många fina rosetter till försäljning.
När ni fått er kritiklapp är ni välkomna till vårt sekretariat för att hämta ut ert pris och där ni även kan
köpa fina rosetter. Endast Swish och kontanter är möjligt vid betalning.
Finalbedömning
BIR och BIM valp, därefter Valp BIS 1-4
Bästa Veteran
Bästa Uppfödargrupp
BIR och BIM Vuxen, därefter BIS 1-10 (alla CK hundar möts)
Det är många hundar i hallen, så vi kan inte släppa in hundar som inte är anmälda till utställningen.
X st hundar anmälda, x valpar, xx vuxna, ( tikar, hanar)
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!!
Servering finns i hallen samt försäljning av hundartiklar mm.

Ev frågor besvaras av Sandra Mezei 076-263 1828, Johan Holmqvist, tfn 073-987 25 43
eller Göran Björkman, tfn 070-335 37 00
Ras o ringfördelning mm finns på hemsidan: www.snk-east.se
Besökande entré 40 kr (en person får gå in gratis med hunden)
Newfoundland-katalog 10 kr.
Vägbeskrivning:
Sollentuna Rackethall
Stubbhagsvägen 6 Sollentuna
Varmt välkomna önskar Svenska Newfoundlandshundklubbens Östra lokalklubb!

