SDHKs NATIONELLA UTSTÄLLNING i Timrå
Timrå Ridstadion 7 oktober 2018
SDHK och COTON DE TULEÁR CLUB hälsar dig hjärtligt välkommen till
utställningen!
Vi sänder Dig NUMMERLAPP och RINGFÖRDELNING som BEKRÄFTELSE på Din
tävlingsanmälan. Nummerlappen tillsammans med det obligatoriska
VACCINATIONSINTYGET, är Din och Din hunds entrébiljett till utställningen, (beräkna
Din ankomst, ca 20-25 hundar bedöms per timme)
Beträffande DOMARÄNDRING se ringfördelningsinformationen. Om Du inte finner Din
ras hos den domare Du anmält för, har rasen flyttats till annan domare.
Regler för att erlagd anmälningsavgift skall återbetalas
Vid domarbyte ska hundägarna meddelas skriftligt. Har domarbyte skett så sent att
hundägarna inte kunnat meddelas via ordinarie postgång, ska domarbytet annonseras
vid entrén och vid aktuell utställningsring.
Vid de tillfällen när en domarändring är gjord efter anmälningstidens utgång kan
anmälningsavgiften återbetalas (minus administrativ avgift,) Dock ska i sådant fall en
skriftlig begäran, nummerlapp och kvittens inlämnas senast på utställningsdagen före
bedömningen av aktuell ras startar.
• Om det i utannonseringen av utställningen är namngett reservdomare som vid
utställningen ersätter utannonserad domare, återbetalas inte anmälningsavgiften.
• Om hund inte kan delta på grund av skada/sjukdom återbetalas inte
anmälningsavgiften
• I inofficiell valpklass återbetalas inte anmälningsavgiften.
Kom inte försent med din hund!
Reglerna för hund som kommer försent till bedömningen har skärpts. Kommer hunden
efter att sista hunden i klassen är färdigbedömd kan den visserligen fortfarande få en
kvalitetsbedömning men den får inte delta i konkurrensbedömning. Domaren avgör om
det finns tid för en kvalitetsbedömning av den hund som kommit sent.
Kommer du försent till konkurrensbedömningen får din hund inte delta i denna och kan
därmed inte heller delta i den fortsatta bedömningen. Det är upp till domaren att avgöra
om konkurrensbedömningen har påbörjats.

KRAV PÅ VACCINATIONER
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 utställningsdagen.

OBS. Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på prov, tävling eller
utställning och inte heller införas på området.

FINALPROGRAM
Finalerna bedöms när samtliga ringar är färdiga
Det är viktigt att hålla tiden till finalerna

Bästa valp Gertrud Hagström
Bästa junior Anna-Lena Angeria
Bästa unghund Jahn Stääv
Bästa veteran Daniel Örn Hinrikson
Bästa avelsgrupp Jahn Stääv
Bästa uppfödargrupp Aleksandar Petrovic
BEST IN SHOW Maureen Tate-Byrne

RINGFÖRDELNING
Svenska Dvärghundsklubben Nationella utställning i Timrå
söndag 2018-10-07
_______________________________________________________________
Start av bedömning: se respektive ring.
Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som en
riktlinje när du beräknar din egen hunds bedömningstid med hjälp av
hundantalet i din ring.
Valpar bedöms alltid först i respektive ras.

OBS! Utställare vars hund blir Bästa Valp, Bästa Junior, Bästa Unghund, BIR, Bästa
Veteran eller ingår i med 1:a pris och hederspris belönad avels- eller uppfödargrupp
som kvalificerat sig till finaltävlan, skall delta i finalen!

OBS!!! Var ute i god tid - tänk på eventuella köer vid veterinärbesiktning och
parkering.

Återbud: Om Du av någon anledning ej kan deltaga, skall Du inte ringa och lämna
återbud, det räcker med att enbart utebli från tävlingen.

* Framför rasen betyder att det är en domarändring.
+ Vid en domare betyder att raser har flyttats från denna domare, se angiven
ring.

Har Du frågor så kontakta Löfs Konsult info@lofskonsult.se tfn 0731-591048

Ring 1 Börjar kl. 09:00
Petrovic Aleksandar, SERBIEN
BICHON FRISÉ
CHINESE CRESTED DOG
JAPANESE CHIN
LÖWCHEN
PEKINGESE
PRAZSKÝ KRYSARÍK

Ring 2 Börjar kl. 09:00
Stääv Jahn
BICHON HAVANAIS
FRANSK BULLDOGG
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Ring 3 Börjar kl. 09:00
Tate-Byrne Maureen, IRLAND
BOLOGNESE
COTON DE TULÉAR
MOPS
RUSSKAJA TSVETNAJA BOLONKA

Ring 4 Börjar kl. 09:00
Angeria Anna Lena
PAPILLON
PHALÈNE
RUSSKIY TOY, SLÄTHÅRIG
RUSSKIY TOY, LÅNGHÅRIG

Ring 5 Börjar kl. 09:00
Hagström Gertrud
GRIFFON BELGE
GRIFFON BRUXELLOIS
PETIT BRABANCON
CHIHUAHUA KORTHÅRIG
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Ring 6 Börjar kl. 09:00
Orn Hinriksson D, ISLAND
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG

TOTALT ANMÄLDA HUNDAR
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Vaccinationskontroll kl. 08.00 – 12.00

Vägbeskrivning
(+1)

(+3)

Norr ifrån via E4:
* Efter Midlanda flygplats och Y-et tag nästa avfart (ca 1 km)
* Tag vänster mot Bergeforsen
* Efter ca 1,5 km tag höger mot Indal
* Efter ca 1,5 km vänster mot Ridstadion
Söder ifrån via E4:
* Efter Timrå Centrum huset (syns från E4) tag andra avfarten mot Sörberge,
* Direkt höger mot Sollefteå
* Efter ca 1,5 km tag höger mot Indal
* Efter ca 1,5 km vänster mot Ridstadion
Adress:
Norra Lundvallsvägen 4, Bergeforsen

(+1)

Parkering finns i anslutning till utställningsplatsen. Avgift 40 kronor.
Husbil och husvagnsparkering 100 med el.

BARN med hund ( 6-8 år ) 40 kr
BARN med hund ( 9-11år ) 40 kr
Anmäles på plats!

Välkommen till en trevlig utställningsdag!

