PM
Välkommen till OPEN SHOW i Landvetter, Göteborg.
den 24 februari 2018
Domare: Susanne Björklund, Kennel Roxanne
Ringsekreterare: Karin Fredholm, Eva Sjölinder-Hansson

Till vår Open Show har anmälts 88 hundar.
23 vuxna hanar och 37 vuxna tikar
11 hanvalpar och 17 tikvalpar.
Nummerlappen får du i sekretariatet, där vi även vill se på Din hunds vaccinationsintyg mellan
kl 8.00-12.00.
Bedömningen startar klockan 9.00 och börjar de vuxna hundarna, dvs hundar över
1 år. Hanarna bedöms först och därefter vuxna tikar.
Du som har valp är hjärtligt välkommen direkt på morgonen och titta på de vuxna hundarna plus
att din valp vänjer sig vid miljön.
Vi räknar med att starta valpbedömningen efter lunchuppehållet men ni bör vara där innan
veterinärbesiktningen stänger kl 12.00.
Först ut Puppy I hanar, dvs valpar 4-6 månader. Efter hanvalparna bedöms tikvalparna.
Under dagen kommer Barn med hund och Brace att bedömas. Anmälan på plats, kostnad 50
kronor. Vi kommer inte att utse NOVIS BIS under dagen.
Hunden skall vara vaccinerad mot valpsjuka. (sk förstagångsvaccinering får inte ha gjorts
senare än 14 dagar före tävlingsdagen). Tag med vaccinationsintyg/stamtavla, stol, filt för
hunden att ligga på samt vattenskål.

•

Vi kommer att vara hos AgiliTeams inomhusarena. Viktigt: Inomhusskor eller i strumplästen samt
löptikar ska ha tikskydd på sig hela tiden. Det är inte tillåtet att trimma/klippa hund inomhus och
var snälla och plocka upp pälsen från golvet vid borstning av er hund.
OBS! När hundarna rastas utanför så får de INTE rastas runt byggnaden utan det finns en stig
bredvid parkeringen/längs med muren som är perfekt att gå på för att rasta hundarna.
SJÄLVKLART plockar ni upp efter hundarna och slänger bajspåsen i soptunnan utanför hallen!
Hundarna måste vara kopplade på området. Vi hoppas ju på att få komma tillbaka…
Vi tackar Royal Canin, Studiefrämjandet och Agria Djurförsäkring för sponsring.
Vi kommer att ha enklare servering på plats. Smörgås, kaka, kaffe, dricka mm
Golden retrieverklubbens sektion Göteborg/Bohuslän hälsar Er alla hjärtligt VÄLKOMNA och
hoppas att vi får en trevlig dag tillsammans med Er och alla Era härliga Golden Retrievers. Önskar
Du inte medverka i bild på vår hemsida - meddela sekretariatet.
ADRESS till Inomhushallen AgiliTeam: Ullbergsvägen 3, 43834 Landvetter
Vid frågor epost: Anders Mård-Ewander, anders@ewander.se, (nås på telefon 0709-324444, utställningsdagen kl 7.00-12.00)

