Välkommen till valputställning i
Täljehallen Rektorsvägen 2, Södertälje (baskethallen)
lördagen den 12 januari 2019
Här följer information om utställningen samt vägbeskrivning.
Det är två utställningar i hallen, en inofficiell valputställning samt en officiell utställning för
newfoundlandshundar som börjar senare.
Bedömningen av den inofficiella startar kl. 09.00 i alla ringarna.
Hallen och vaccinations/vetrinärbesiktningen öppnar kl. 07.30. Glöm inte vaccinationsintyget!!!
Det är bra om du har vaccinationsintyg och nummerlapp lätt tillgängliga vid insläppet.
Nummerlappar, PM samt ras- och ringfördelning kommer till den mail som anmälts vid
internetanmälan.
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.
->Reservation för domarändring
Inga rosetter delas ut i ringarna, de finns endast för fotografering i ringen. HP, BIR och BIM rosetter
hämtas ut i sekretariatet där man har valmöjlighet till HP-rosett eller HP-pris. Där finns också ett stort
urval av försäljningsrosetter. Endast Swish eller kontanter är möjligt för betalning.
När ni fått er kritiklapp går ni till sekretariatet för att hämta ut ert pris.
OBS. Alla får något även om ni inte fått HP.– dessa fås mot uppvisande av kritiklapp.

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. Anmäles sedan till resp. ringsekreterare i ring efter rasens bedömning.
Alla grupper som tilldelas HP går vidare till final i finalringen.
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 Sandra Mezei tfn: 076-263 1828 , Johan Holmqvist, tfn 073-987 25 43
eller Göran Björkman, tfn 070-335 37 00

Ras- och ringfördelning mm finns på hemsidan: www.snk-east.se
Besökande entré 40 kr (en person får gå in gratis med hunden).
Katalog 50 kr.
Endast Swish nr: 0730-433 304 eller kontanter är möjligt för betalning.

Vägbeskrivning:
Täljehallen l
Rektorsvägen 2 Södertälje
E4/E20 från Stockholm, tag första avfarten i Södertälje i backen Moraberg vid
McDonalds till höger, följ vägen mot sjukhusskyltningen,
tag efter en bit i nerförsbacke skyltning sjukhus till vänster vid rödljusen,
ca ett kvarter in är hallen på vänster sida, parkering sker i området runtom,
vid skolan bredvid, samt parkering ovanför hallen.

Svenska Newfoundlandshundklubben Östra önskar dig en trevlig dag och lycka till!!!

