
 

 

 

VÄLKOMMEN TILL 
SSRK GÄVLEBORGS UTSTÄLLNING 
i Högbo Ridklubb, Sandviken 20 mars 2016 

 

Vaccinationskontrollen är öppen mellan kl. 07.30-11:00. 
Sekretariatet är bemannat från kl. 07.30 och fram till 
finalernas början ca kl. 15.00. 

 

Bedömning börjar kl. 09.00 i alla ringar. 

 
 

 

Domarändring 
Eng. springerspaniel 
valpar: Ewa 
Widstrand 
Eng. cockerspaniel 
valpar och juniortikar: 
Per Kristian Andersen 

 

Saknar du din nummerlapp beror det på något krånglat med ditt 
medlemskap eller din betalning. 
Uppsök sekretariatet när du kommer så får du din nummerlapp mot 
uppvisande av inbetalningskvitto. För att delta i officiell klass måste 
hundens samtliga ägare vara medlemmar i SSRK. 

 

Om hunden blir sjuk och inte kan delta återbetalas ej 
anm.avgiften. 
 

Vägbeskrivning till Högbo ridklubb, för Er som kommer i egen bil 
Kommer man från öster eller väster mot Sandviken, åker man av E16 
vid östra infarten till Sandviken. Tag höger på väg 272 mot Ockelbo. 
Kör ca 6 km, Högbo ridklubb på vänster sida, SSRK-skylt. 
Kommer man från söder på väg 272 fortsätter man på väg 272 genom 
Sandviken och tar till vänster mot Ockelbo vid signalerad korsning 
(Statoilmack till vänster) Kör ca 6 km, Högbo ridklubb vänster sida, 
SSRK-skylt. 
Från norr på väg 272, i Högbo, sväng höger Högbo ridklubb, SSRK-
skylt. 
 

OBS! 
Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsområdet 

 

 

Parkering inkl. katalog 60 kr, utan katalog 20 kr. 
 

Ev. frågor besvaras av Brita Rydbäck 070-6776789 , brita.rydback@b-flat.se 
 

Glöm inte din hunds vaccinationsintyg, 
nummerlapp/PM, vattenskål och något till dig 
och din hund att sitta på. 

 

 

 

SSRK Gävleborg 

Önskar Er en trevlig utställningsdag 

Välkomna!! 

 

 

 

Förtäring: 
I Högbo ridklubbs 
kafeteria finns att 
köpa fika med 
hembakat bröd och 
annat gott. De 
serverar även lunch 
till rimligt pris. 
 

 

 

 
Vaccinations- 
bestämmelser 
Deltagande hund ska 
vara vaccinerad mot 
valpsjuka enl följande: 

•  Hund under ett års 
ålder: vid lägst tio 
veckors ålder 

•  Hund över ett års 
ålder: hund ska 
vara vaccinerad vid 
lägst 10 mån ålder. 
Vaccinationen för 
inte vara utförd för 
mer än 4 år sen 

•  Förstagångsvacci- 
nation ska vara 
gjord minst 14 
dagar före utställ- 
ningsdagen 

 

 

 

 

 

 

 

 


