HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL
SSSK:S OFFICIELLA UTSTÄLLNING
lördag 16 mars 2019 Vilsta, Eskilstuna
Bedömningen börjar kl. 09.00 ring 2 tikar
Bedömningen börjar kl. 10.00 i ring 1 valpar & hanar
Vaccinationskontroll och veterinärbesiktning från kl.08.00 Vaccinationsregler enligt SKK:s
tävlingsregler gäller. (Medtag vaccinationsintyg)
Samtliga hundar över 4 månader måste vara vaccinerad enligt SKK:s tävlingsregler oavsett
de ska ställas ut eller bara är medföljande!!
Hundar under 4-månader får ej tas med in på utställningen.

119 Shelties är anmälda
Bedömningsordning samt fördelning/klass

RING 1 starttid kl. 10.00
Domare Ulla Bergh-Persson
Valpklass 4-6 mån hanar 5
Valpklass 6-9 mån hanar 3
Valpklass 4-6 mån tikar 8
Valpklass 6-9 mån tikar 9
BIR-valp
Juniorklass hanar 6
Unghundsklass hanar 4
Öppenklass hanar 6
Championklass hanar 5
Veteranklass hanar 4

RING 2 starttid kl. 09.00
Domare Carin Åkesson
Juniorklass tikar 24
Unghundsklass tikar 13
Öppenklass tikar 21
Championklass tikar 2
Veteranklass tikar 9
Avelsklass
Uppfödarklass
BIR- & BIM-veteran
BIR & BIM

Sekretariatet finns vid ringside Nummerlapparna finns i sekretariatet och i samband med
att dessa hämtas betalar Ni och får Er förbeställda utställningskatalog 50 kr. Katalogen finns i
Ert kuvert tillsammans med nummerlapparna.
Klubbartiklar Finns till försäljning i vårt sekretariatet, begränsat utbud kontant betalning
eller swish! För att vara säker på att det ni önskar finns var vänlig och gör en
förhandsbeställning samt inbetalning till klubbshop på www.sssk.org
Övrig information 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!Servering
och försäljning finns i byggnaden intill..
Vägbeskrivning
Se Vilsta sporthotells hemsida http://www.vilstasporthotell.se/omradeskarta/ Ni kan också få
en karta om ni går in på www.hitta.se eller www.eniro.se
Frågor angående utställningen, anmälan eller PM besvaras av utstallning@sssk.org
VÄLKOMNA

