Välkommen till
Specialutställning KANNAN!

Datum: 2019-09-21
Plats: Blå Hallen Boule & Loppis, Höganäs
Domare: Mrs. Angela Pedder, kennel Caldermist, UK
Vaccinationskontroll/insläppet är öppet från kl. 8.00 Bedömningen börjar kl. 10.00
29+ (1) anmälda hundar fördelade enligt följande:
Klass
Valpklass 4-6
Valpklass 6-9
Juniorklass
Unghundsklass
Öppenklass
Championklass
Veteranklass
Avelsklass
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Hanar
0
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Tikar
1
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Kl. 10..00 startar vi med:
Bedömning av valpar
Bästa hanvalp tävlar mot bästa tikvalp om BIR & BIM Valp
Bedömning av hanar
Paus med lottdragning och barn med hund.
Bedömning av tikar
Bedömning av avelsgrupp
Bedömning av uppfödargrupper
Bästa Juniorhane och bästa Juniortik tävlar om BIR & BIM Junior
Bästa Unghundshane och bästa Unghundstik tävlar om BIR & BIM Unghund
Bästa Veteranhane och bästa Veterantik tävlar om BIR & BIM Veteran
Bästa hane och bästa tik tävlar om BEST IN SHOW!

DINA ANMÄLNINGAR

Ta med en vattenskål, något skönt för din hund att ligga på och en stol till dig. Tält får sättas upp på
anvisade platser.
Som utställare är du ansvarig för att den hund som ställs ut har föreskrivet vaccinationsskydd. För att
delta måste hunden vara vaccinerad mot valpsjuka. Hundar (valpar) 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 för mer än fyra år sedan. Förstagångsvaccination skall vara gjord senast 14
dagar innan tävlingsdagen. Vi vill också upplysa om att SKK rekommenderar att deltagande hund
bör vara vaccinerad mot Parvovirus. Medtag vaccinationsintyg då du kan bli ombedd att uppvisa
detta.
VALPAR UNDER 4 MÅNADER FÅR EJ VISTAS PÅ UTSTÄLLNINGSPLATSEN
I övrigt hänvisas till Svenska Kennelklubbens Utställnings- och Championatbestämmelser.

Prylshopen kommer att vara på plats.
Enklare servering finns!
Det går bra att betala med SWISH.
Gratis parkering.

Priser till vårt lotteri mottages tacksamt, TEMA PÄLSVÅRD!
Har du frågor kontakta mig, Liz på mail utstallning@sbc-beardedcollie.com eller på telefon
0723 966 370.

VÄGBESKRIVNING: Blå Hallen Boule & Loppis Bruksgatan 46 26339 Höganäs
N 56º12’11.34.36” Ö 12º33’29.4948”

