Bedömningen börjar kl 10.00.
Domaren dömer ca 20-25 hundar per timme. Ha det i
beräkning när du beräknar ungefärlig starttid för din hund
MEN var ute i GOD tid..
Valpkl4-9

PM
Utställare & Funktionärer hälsas VARMT VÄLKOMNA
Till Japansk Spetsklubbs Rasspecial i Sundsvall,
Stöde Caming,Kälsta 14/7- 2018
Utställningen är Utomhus!
Vaccinationsintyget ska visas upp vid insläppet till
utställningsplatsen när ni hämtar er nrlapp som delas ut på
plats. Om ni har hundar med som inte ska ställas ut så måste
även dessa kunna visa vaccinationspapper.
Ni som sätter upp tält ,er ber vi att ni respekterar att tälten inte
sätts upp närmare en 3 meter från ringen.
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Totalt 8 valpar & 60 vuxna anmälda.
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Barn med hund kan anmälas på plats i Sekretariatet.

Vi Önskar alla Utställare & Funktionärer en Mycket trevlig dag, och att
vädret visar sej från sin bästa sida!
OBS!!!!
GLÖM EJ:
Oavsett hur det går på utställningen så är det :
SAMMA UNDERBARA Hund ni åker hem
med, som ni kom hit med!!!!!

VACCINATIONSBESTÄMMELSER:
Som utställare är du ansvarig för att den hund som ställs ut har
föreskrivet vaccinationsskydd. För att få delta måste hunden vara
vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett års ålder skall vara
vaccinerade vid lägst tio veckors ålder. Hundar över ett års ålder
skall vara vaccinerade vid ett års ålder eller senare, dock ej
senare än fyra år innan tävlingsdagen. Förstagångvaccination
skall vara gjord senast fjorton dagar innan tävlingsdagen.
Parvirusinfektion: SKK rekommenderar att hunden är vaccinerad
mot parvovirus. Rådfråga din veterinär om vilka
rekommendationer som gäller för de olika parvovirusvaccinerna.
BRA ATT TA MED SEJ: Vattenskål, något för dej & hunden att
sitta på. HundGodis….
Det kommer finnas Kärlknöl & hemgjord potatis sallad
samt fika att köpa på plats.

Vaccinationskontroll mellan kl. 09.00-11.00

2018 firar vi 45 år med vår underbara ras i Sverig

Vägbeskrivning:
Hemsidan:www.stodecamping.com

Stöde Camping
Adress: Kälsta 107, 860 13 Stöde
Telefon: 076-881 82 83

Fredag Kväll:
Vi samlas och tänder grillarna vid ca 18.00
efter att ha byggt ring och satt upp tält..alla
som kan hoppas vi kommer att hjälpa till
!!Det man vill grilla/äta tar man med själv
samt det man äter på & med! Självklar
drycken också!

Ni som anmält till Grillmiddagen
på Lördag kväll:
Bjuder JSK på maten(drycken tar man med sej själv!)
Tid ca 19.00

OM NI HAR
VANDRINGSPRISER HEMMA
SÅ KOMMER HÄR EN
PÅMINNELSE ATT TA DESSA
MED TILL UTSTÄLLNINGEN
eller SKICKA MED PRISERNA
MED NÅGON SOM SKA DIT!!!

