VÄLKOMNA TILL SSRK SMÅLANDS VINTERUTSTÄLLNING
I MOHEDA BOLLHALL SÖNDAGEN DEN 2 mars
Bedömningen börjar kl. 10.00.
Vaccinationskontroll kl. 08.45 – 11.30.
Kontroll av hundarnas chipsmärkning kommer att göras slumpvis under dagen.
Saknar du nummerlapp beror det på att något har krånglat med din betalning eller ditt
medlemskap i SSRK. Uppsök sekretariatet när du kommer så får du nr-lapp mot uppvisande
av kvitto på inbetalningen.
OBS! För att ställa ut i officiell klass måste ägaren/ägarna till hunden vara medlem i
SSRK. I annat fall kommer inte resultatet att registreras.
Glöm inte din hunds stamtavla/hundpass/ vacc.intyg, nummerlapp och PM. Vattenskål till din
hund och kanske en stol för dig själv att sitta på.(+ varma skor)
Servering av kaffe, varmkorv och dagens rätt finns under dagen.
Alseda Hund & Fritidsbutik har försäljning av hundtillbehör under dagen.
Under dagen finns också möjlighet att få din hund fotograferad. Mer info om det kommer
att finnas i utställningskatalogen.
Vägbeskrivning:
Moheda ligger vid väg 126, ca 12 km norr om Alvesta.
E 4 norrifrån, sväng av vid Värnamo mot Växjö väg 27.
E 4 söderifrån, sväng av i Ljungby mot Växjö, väg 25. Hund
I Moheda svänger du vid skylt: Vägstation och Idrottshall och skylt Hundutställning.
Räkna med att en domare dömer ca 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som
riktmärke då du beräknar att din hund ska in i ringen.

Trimning av hund får inte göras i Bollhallen.
Ringfördelning
Ring 1 Inga Bonnez
Cocker spaniel

46

Ring 2 Ann Carlström
Welsh springer spaniel
Amerikansk Cocker spaniel

30
30

Ring 3 Jan-Erik Ek
Flatcoated retriever valpar
övriga se ring 5
Golden retriever

8
48

Ring 4 Martin Johansson
Engelsk springer spaniel
Curly
Tollare
Field spaniel

23
4
18
1

Ring 5 Anette Nielsen
Flat valpar se ring 3
Flatcoated retriever

69

Ring 6 Carina Östman
Labrador retriever

49

Med reservation för eventuella fel.

Upplysningar: Kicki 070-632 92 09
Vi uppmanar alla att följa anvisningarna för parkering av era bilar.

