HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL
SSSK:S OFFICIELLA UTSTÄLLNING
Stockholms hundsportcentrum, Upplands-Väsby 17/3-2018
Bedömningen börjar
kl. 10.00 i ring 2, tikar
kl.11 i ring 1, valpar och hanar
Vaccinationskontroll från kl.08.00. Vaccinationsregler enligt SKK:s tävlingsregler gäller.
(Medtag vaccinationsintyg)
Samtliga hundar över 4 månader måste vara vaccinerade enligt SKK:s tävlingsregler oavsett
de ska ställas ut eller bara är medföljande!
Hundar under 4-månader får ej tas med in på utställningen.

118 Shelties är anmälda

Ring 1 Domare Anna Uthorn valpar & hanar, hundar mellan nr 1-53
Ring 2 Domare Johnny Andersson tikar, hundar mellan 54-118
BIR- & BIM-veteran och BIR & BIM, avels- och uppfödargrupper

Ni som är nya utställare; Tänk på att det i exempelvis juniorklass tikar är många hundar
anmälda. Oavsett din hunds nummer ringen, så ska samtliga hundar i juniorklass tikar finnas
i ringen för bedömning kl. 10.00.
För övrigt är det stora klasser! Var redo i god tid innan vid ringen, så att ni inte missar när Er
hund skall bedömas!
OBS! Kom ihåg att bekräfta att ni fått detta PM!
Sekretariatet finns vid ringside
Nummerlapparna finns i sekretariatet och i samband med att dessa hämtas betalar Ni och
får Er förbeställda utställningskatalog kostar 50 kr. Bra om ni har jämna pengar!
Katalogen finns i Ert kuvert tillsammans med nummerlapparna.
Klubbshop
Kommer att finnas på plats endast kontant betalning eller swish! Vi ser gärna att ni
förbeställer till klubbshop@sssk.org samt förbetalar till PG 696727-7 så att ni bara kan
hämta ut det ni önskar.

Tänk på att ha med er påsar så att ni kan plocka upp efter era hundar överallt, när ni rastar
dem.
När utställningsdagen är slut ber vi er att plocka upp eventuellt skräp och hårtussar där ni
stått under dagen för att underlätta för dem som städar!

Lite regler från hundsportcentrum;


Endast inneskor (skor med dubbar/klackar ej tillåtet) eller strumpor innanför skogränsen.



Endast rena tassar i hallen, vänligen torka av hunden på handdukarna som finns innanför
skogränsen.
Endast friska och vaccinerade hundar får vistas i hallen.
Löptikar är välkomna, men ska använda tikskydd hela tiden förutom under tävlan.





Om det sker en “hundolycka”, vänligen använd de gröna städstationerna som är
utplacerade vid dörrarna i hallen för att fräscha upp.
Besök gärna vår cafeteria där vi serverar allt ifrån fika till lunch!
VÄGBESKRIVNING
Adress : Stockholms hundsportcentrum Runsavägen 10 194 91 Upplands Väsby
E4.an söderifrån:
Ta avfart 176 mot Vallentuna / Rosersberg / Uppl.Väsby N
Ta vänster i rondellen in på Mälarvägen.
Kör över bron över järnvägen och fortsätt rakt genom rondell.
Ta höger in på Runsavägen, skyltat Runsa & Kairo fortsätt ca 500 m, ta därefter höger in
på den smala grusvägen skyltat med Hundsportcentrum.
E4.an norrifrån:
Ta avfart 176 mot Vallentuna/Rosersberg/Uppl. Väsby N
Ta sedan höger i rondellen in på Mälarvägen.
Kör över bron över järnvägen och fortsätt rakt genom rondell.
Ta höger in på Runsavägen, skyltat Runsa & Kairo fortsätt ca 500 m, ta därefter höger in
på den smala grusvägen skyltat med Hundsportcentrum.
Från E 18:
Ta avfart 152 mot Rotebro, Stäket (Stäkets trafikplats)
Följ väg 267 och sväng sedan vänster mot Upplands Väsby
Kör genom en S-kurva och håll vänster på Mälarvägen
Kör förbi Eds kyrka, sväng därefter vänster in på Runsavägen, skyltat Runsa & Kairo
Kör ca 500 m och sväng därefter höger in på grusvägen skyltat Hundsportcentrum.
Kommunalt:
Från Upplands Väsby station, ta buss 532 mot Runsa och stig av vid Ljungbacka
Gå sedan tillbaka ca 200 m och gå därefter in på grusvägen till vänster skyltat
Hundsportcentrum
Man kan även gå lite snett till vänster över fältet när man stigit av bussen.
Frågor angående utställningen, anmälan eller PM besvaras av
utstallning@sssk.org
VÄLKOMNA

