Välkommen till Olandstraktens BK’s inofficiella utställning
Söndagen den 19 maj.

Bedömningarna börjar kl 10.00. Domaren dömer ca 15-20 hundar i timmen vilket kan vara ett riktmärke
för när er hund ska bedömas. Var dock ute i god tid då det kan vara hundar som uteblir.
Gruppfinaler för valpar och vuxna sker i respektive ring efter varje avslutad grupp.
Efter avslutad bedömning blir det BIS-valp, veteran & vuxen.

KATALOG

Kommer att finnas för gratis nedladdning på vår hemsida www.otbk.com någon timme innan start. För er
som ändå vill ha katalog i handen analogt så går det att förbeställa en katalog för 30 kr. Hämtas och
betalas på plats. Boka en katalog senast den 15:e maj till mailen utstallning@otbk.com. Ange ditt namn
och katalog i ämnesraden.

VACCINATIONSKONTROLL

Vaccinationskontrollen sker via stickprovskontroll, så se till att ha giltigt vaccinationsintyg med er och
lätt tillgängligt. Detta gäller deltagande hundar samt andra hundar som har har tagits med.
De ska vara vaccinerade mot valpsjuka enligt följande:
Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.
Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara
utförd för mer än fyra (4) år sedan.
Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-, beskrivnings
och/eller utställningsdagen.
Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion
och vi som arrangörer rekommenderar vaccination mot kennelhosta. De två sistnämnda är inget krav
utan rekommendation.
Hundar under 4 månader får ej vistas på området enligt Skk’s vaccinationsregler.

HAR DIN HUND VARIT SJUK NYLIGEN ?

Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta. Hund får inte delta som under den
senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta,
eller som under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa
sjukdomar. Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter avslutad karantänsvistelse.
Det kommer finnas servering och Grillen är tänd. Försäljning av hundtillbehör.
För er som inte kan skriva ut er nummerlapp. Kan den fås i serveringstältet. Swish och
kontanter mottages under dagen. Ringfördelning och nummerlapp fås genom MG Event.

KONTAKT
Innan utställningen till mailen utstallning@otbk.com.
På utställningsdagen från kl 7 så är det telefon till Lisa 073-5982697.
OBS! Respektera att det endast är på utställningsdagen detta nummer ska användas.

Fri parkering, var vänliga och följ parkeringsvakternas anvisningar.

Varmt välkomna!

Vägbeskrivning:
Från Uppsala
Följ väg 288 mot Östhammar, efter Alunda sväng av vänster vid skylt
Brukshundklubb.Ta nästa höger, kör sedan förbi hästhagar till skylt: ”Välkommen
till Olandstraktens BK”
Från Östhammar
Följ väg 288 mot Uppsala, strax innan Alunda sväng av höger vid skylt
Brukshundklubb. Ta nästa höger, kör sedan förbi hästhagar till skylt:
”Välkommen till Olandstraktens BK”

