SDHKs NATIONELLA UTSTÄLLNING i LULEÅ, Tunavallen
LULEÅ, Tunavallen den 3 juli 2021
SDHK hälsar dig hjärtligt välkommen till utställningen!
Vi sänder Dig NUMMERLAPP, RINGFÖRDELNING som BEKRÄFTELSE på Din
tävlingsanmälan.
Nummerlappen tillsammans med det obligatoriska VACCINATIONSINTYGET, är Din
och Din hunds entrébiljett till utställningen, Do släpps in i det tidsblock som framgår av
nummerlappen
Beträffande DOMARÄNDRING se ringfördelningsinformationen. Om Du inte finner Din
ras hos den domare Du anmält för, har rasen flyttats till annan domare. Domarändring är
markerad med * före rasens namn i ringfördelningen.
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. Om utannonserad
reservdomare ersätter ordinarie domare återbetalas inte heller anmälningsavgiften,
oavsett klass.
Kom inte försent med din hund!
Reglerna för hundägare som kommer försent till bedömningen har skärpts till. 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.
Återbud: Om Du av någon anledning ej kan deltaga, skall Du inte ringa och lämna
återbud, det räcker med att enbart utebli från tävlingen.

KRAV PÅ VACCINATIONER
Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder
Hund över ett (1) årsålder: 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.

OBSERVERA!
Endast 100 personer är tillåtna att vistats på platsen vid samma tidpunkt. När du
anländer med din hund får du en inträdesbiljett som lämnas åter när du lämnar
utställningsplatsen.
Det finns endast ett begränsat antal inträdesbiljetter för att organisatören ska veta exakt
hur många som finns på planen.
Ingen publik tillåts, endast 1 handler per anmäld hund samt när hunden är färdigbedömd
måste handler och hund lämna området för att bereda plats för nästa grupp.
Inga tält tillåts på utställningsområdet.
Handsprit kommer att finnas tillgängligt. I ringen måste samtliga deltagare bära
munskydd.
Publik accepteras ej.
Vidare är det viktigt att bibehålla avstånd samt att funktionärer har rätt att avvisa folk
som inte respekterar reglerna. Förutsättningar för god handhygien kommer att finnas.

Har Du frågor om utställningen så kontakta Kenneth Gustavsson
kenneth@sdhk.net
tfn 076-176 69 37 070-992 32 67
OBS. Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på prov, tävling eller utställning
och inte heller införas på området.

Vill du ha husvagn/husbilsplats så kontakta Notvikens IK
Roger Pettersson 070-233 55 57
Notvikens IK aktuell mailadress är: info@notvikensik.se

RINGFÖRDELNING
Svenska Dvärghundsklubben Nationell utställning i LULEÅ
Lördag 2021-07-03
_______________________________________________________________
* Framför rasen betyder att det är en domarändring.+ Vid en domare betyder
att raser har flyttats från denna domare, se angiven ring.

Ring 3

Ring 1 Johansson Karl-Erik

Pass A - Börjar kl. 09:00
CHINESE CRESTED DOG
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG

Pass A - Börjar kl. 09:00
LÖWCHEN
MALTESER
COTON DE TULÉAR
Pass B - Börjar kl. 11:30
BICHON HAVANAIS
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Skallman Gunilla

Pass A - Börjar kl. 09:00
FRANSK BULLDOGG
GRIFFON BRUXELLOIS
PETIT BRABANCON
JAPANESE CHIN
RUSSKAJA TSVETNAJA BOLONKA
PRAZSKÝ KRYSARÍK
Pass B - Börjar kl. 11:30
RUSSKIY TOY, LÅNGHÅRIG
RUSSKIY TOY, SLÄTHÅRIG
PAPILLON
PHALÈNE

Westin Cahtrin L
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Pass B - Börjar kl. 11:30
CHIHUAHUA, KORTHÅRIG
MOPS (DOMARELEV)
KING CHARLES SPANIEL
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TOTALT ANMÄLDA HUNDAR
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Vaccinationskontroll innan varje tisblock

Vägbeskrivning:
Från E4 söder & norrifrån
Sväng av E4 in mot Luleå RV 97, tag höger i rondellen, kör rakt
fram, sväng vänster och följ vägen ca 1 km på vänster sida
Notvikens Idrottsklubb

Välkommen till en trevlig utställningsdag!

