Välkommen till Svenska Newfoundlandshundklubben Östra Inofficiella Utställning
på Vilsta Sportcenter i Eskilstuna lördagen den 24 september 2022.
Bedömningen börjar kl. 09.00
Domaren dömer ca 20-25 hundar i timmen.
Medtag vaccinationsintyg och hundens nummerlapp. Vaccinationskontroll kommer att ske
stickprovsvis. Hundar som medtages men inte ställs ut måste ha giltigt vaccinationsintyg.
Kan ni ej skriva ut er nummerlapp så kan den fås i sekretariatet.
Servering finns på området.
Gruppfinaler sker i ringen så fort gruppen är färdig bedömd med följande gruppfinaler.
VALPAR
JUNIORER
VUXNA
VETERANER
Varje Gruppvinnare går vidare till en BIS Final.
BIS Finalerna startar strax efter att bedömningen av alla hundar är klar i ringarna.
Tag med hundens bedömningsutlåtande (kritiklappen) som du får av ringsekreteraren i din ring och
gå till Sekretariatet där du får en gåva och kan också hämta ut ditt pris om din hund har fått
Hederspris i form av en rosett eller en sak. Du kan också köpa jättefina specialrosetter och vi har
även lotterier.
I Sekretariatet kan du anmäla dig till en del extra klasser mot en avgift av 150:-, Barn med Hund
och Junior Handling 75:- . Endast Swish betalning, klasserna är följande.
Barn med Hund, upp till 10 år.
Junior Handling, 10-18 år.
Parklass, två hundar av samma ras.
Syskonklass, 3 hundar från samma kull.
Veteran med Veteran, Handlern är över 63 år och hunden över 8 år.
Hundarna till dessa klasser behöver inte vara anmälda till utställningen.
Domarändring: Jahn Stääv dömer alla grupper utom grupp 2 som döms av Carin Andersson-Rapp
Ev. frågor besvaras av Sandra Mezei 076 263 18 28 eller Johan Holmqvist 073 987 25 43.
För allas trivsel, plocka upp efter din hund.
Vi ser fram emot en trevlig dag tillsammans med er, Varmt Välkomna
Swishnummer SNK-Ö 123 612 7120
Katalog för nedladdning kommer att finnas från torsdag på
www.snk-east.se/katalog.pdf
www.lerigatassen.se/katalog.pdf

