Välkommen till Minigruppens
utställning på
STOXA i Märsta
Lördagen 24 augusti 2019
Start av bedömningen Kl 11.00. Domaren dömer 20 – 25 hundar i timmen, detta kan användas som ett riktmärke när
du beräknar din egen hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring. Valpar bedöms alltid först i
respektive ras.
Veterinärbesiktningen är öppen kl. 10.00 – 12.00.
Inga valpar under 4 månader får vistas på utställningsområdet!
Upplysningar
Frågor gällande anmälda hundar besvaras av Marie tel 0709 22 95 05
eller e-post till show@sdhk.net. OBS! Kontrollera att din hunds nummerlapp och kontakta ovanstående omgående
om något är fel.
För frågor om utställningsplats, parkering- och uppställningsplatser mm besvaras av Lena Karlstedt helst via mejl
lena.cotontrez@gmail.com eller kvällstid på telefon 0707-237 9339
Använd parkering 2 på kartskissen.
Ingen matförsäljning kommer finnas på området på lördagen.

Vaccinationsbestämmelser:
Vi påminner om att utställare är ansvariga för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer enligt nedan:
Valpsjuka
För att få delta måste hunden vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett års ålder ska vara vaccinerad vid lägst tio
veckors ålder. Hund över ett års ålder ska vara vaccinerad vid lägst tio månaders ålder. Vaccinationen får inte vara
utförd för mer än fyra år sedan. Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton dagar före utställningsdagen.
Parvovirusinfektion SKK rekommenderar att hunden är vaccinerad mot parvo. Rådfråga din veterinär angående vilka
rekommendationer som gäller för de olika parvovaccinerna.
Minigruppen kommer att ge alla deltagare en minnesgåva från utställningen. På er nummerlapp finns en talong där
det står katalogbiljett. Den är er biljett till minnesgåvan.
SPONSORER:

RÖKFÖRBUD PÅ HELA OMRÅDET!!

Vägbeskrivning:
E4 från Stockholm och Uppsala:
Trafikplats Arlanda, följ skyltning väg
273 mot Almunge, Norrtälje. Efter 8
km följ skyltning höger och fortsätt 4
km till STOXAE18 från Enköping:
Trafikplats Stäket, följ skyltning väg
267 mot Arlanda, följ skyltning väg
273 mot Almunge, Norrtälje. Efter 8
km följ skyltning höger och fortsätt 4
km till STOXA.
För er som använder gps eller skriver
ut vägbeskrivning från hitta.se ange Skepptuna golf.

Ringfördelning Ring 10
Svarstad Per

Börjar kl. 11.00:00
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