PM

Ånnaboda, Örebro

Rasklubben för dansk-svensk gårdshunds rasspecialutställning
3-4 augusti 2019
Vaccinationskontroll och utdelning av nummerlappar i informationstältet, klockan
08.00-11.00 lördag och söndag.
Viktigt att ta med är vaccinationsintyg och vatten till din hund.
Har du betalt in sent, var god, tag med kvitto på betalningen.

Bedömningen startar klockan 09.00 lördag och söndag
Lördag – valpar 4-6 mån, valpar 6-9 mån, hanar
Söndag – tikar, uppfödargrupper, avelsgrupper, BIR/BIM
Domare: Birgitte Schjøth, Danmark
HANHUND
Valpklass I
Valpklass
Juniorklass
Unghundsklass
Öppen klass
Championklass
Veteranklass
Avelsklass

4
2
11
6
22
11
6
(3)

TIK
Valpklass I
Valpklass
Juniorklass
Unghundsklass
Öppen klass
Championklass
Veteranklass
Avelsklass

6
9
29
7
27
18
9
(1)

Totalt rasen:

167

Barn med hund, Parklass, Veteran-veteran samt Kom som du är
anmäles gratis på plats i informationstältet senast klockan 12.00.
Tävlingarna går av stapeln under lördagens lunchpaus.
Barn med hund anordnas även under söndagens lunchpaus.
Det kommer finnas lättare fikaservering, matiga mackor inkl dryck att köpa vid
informationstältet.
Öppet 11-16 fredag. 10-15 lördag-söndag.
Katalog som innefattar alla aktiviteter, finns att köpa till en kostnad av 50 kr.
Kontaktpersoner:
Maja Lind via mejl maja@gardshund.com eller ring på 070 926 66 11
Susanne Fagrell via mejl susanne@gardshund.com eller ring på 070 735 03 73
OBSERVERA!
Tält får tidigast sättas upp på fredag kväll på angiven plats (efter att ringbanden placerats ut),
för att inte störa andra tävlingar och kurser.
Att tänka på när du ställer ut din hund på RDSGs utställningar:
1. Du måste vara medlem i rasklubben http://gardshund.hemsida24.se/klubben/bli-medlem35463807
2. SKK:s utställnings- och championatbestämmelser gäller
https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/broschyrer/ut stallnings-ochchampionatregler-t35.pdf
3. Samtliga hundar på plats ska vara vaccinerad enligt SKK:s bestämmelser. (Se utställnings
och championatregler sidan 6 om vaccination.)
4. Valpar under 4 månader får ej tas in på området. Överträdelse kommer att anmälas!

RASKLUBBEN FÖR DANSK-SVENSK GÅRDSHUND HÄLSAR
DIG OCH DIN HUND VÄLKOMMEN TILL ÅNNABODA!

Vägbeskrivning:
Ånnaboda 320, 719 41 Garphyttan

Koordinater för GPS:
Latitude: 59,3370 - Longitude: 14,9432
Från Kumla:
Följ E20 norrut till Örebro. I Örebro, kör E18 västerut, mot Karlskoga.
Efter 10 km, håll höger och ta avfart 107. Efter 560 m, ta höger (första avfarten) i rondellen. Kör 770
m, kör rakt fram i rondellen (andra avfarten). Fortsätt på Latorpsvägen (väg 730). Kör 640 m, sväng
vänster in på Lannaforsvägen (väg 731). Kör 10,5 km (genom Garphyttan). Sväng därefter höger och
du är framme.
Från Arboga:
Följ E20 västerut till Örebro. I Örebro, sväng av mot väg 733, kör 845 m.
Kör rakt fram i rondellen (andra avfarten), fortsätt på Karlslundsgatan (väg 733) i 14,7 km.
Sväng höger in på Bruksvägen (728), följ vägen 3,9 km.
Sväng därefter höger och du är framme.
Från Karlskoga/Kristinehamn/Karlstad:
Följ E18 österut i 16,4 km. I Lekhyttan, sväng höger och därefter direkt åt höger igen (under E18).
Sväng vänster, kör 6,2 km. Sväng vänster i Tovetorp, kör 2,1 km.
Sväng vänster i Lannafors, kör 6,5 km. Sväng därefter höger och du är framme.
Från Fjugesta:
Följ väg 204 norrut 6,5 km. Kör rakt fram i rondellen (anda avfarten), kör 618 m (under E18).
Kör rakt fram i rondellen (andra avfarten), kör 768 m.
Kör rakt fram i rondellen (andra avfarten), fortsätt på väg 730 i 641 m.
Sväng vänster in på väg 731, kör 10,5 km.
Sväng höger och du är framme.

