VÄLKOMMEN TILL
SSRK GÄVLEBORGS UTSTÄLLNING
i Högbo Bruk, Sandviken 16 juli 2017

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 9.00 i ring 1-3 kl 10.00 i ring 4.
Saknar du din nummerlapp beror det på något krånglat med ditt
medlemskap i SSRK eller att vi inte fått full 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.

Förtäring:

I vår Cafeteria
finns att köpa fika
med hembakat
bröd, mackor,
korv och hamburgare.

Om hunden blir sjuk och inte kan delta återbetalas ej
anm.avgiften.
Vägbeskrivning till Högbo Bruk
Kommer man från öster eller väster mot Sandviken, åker man av
E 16 vid östra infarten till Sandviken.
Tag höger på väg 272 mot Ockelbo, kör ca 2 km, Högbo Bruk
på höger sida, SSRK-skylt.
Kommer man från söder på väg 272 fortsätter man på väg 272
genom Sandviken och tar till vänster mot Ockelbo vid trafikljusen
korsning (Statoilmack till vänster, kör ca 2 km, Högbo Bruk på
höger sida, SSRK-skylt.
Från norr på väg 272, strax innan Sandviken Högbo Bruk på
vänster sida, SSRK-skylt.

OBS!

Domarändringar
Welsh springer
spanielvalpar
Kommer att bedömas av Dan
Ericsson
Flatcoatedvalpar
kl 2, 6-9 mån
kommer att bedömas av
Dan Ericsson

Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsområdet

Parkering 20 kr, katalog 50 kr
Ev. frågor ang anmälningar besvaras av Kajsa Hörberg-Blom, mobil 070-341 63 01,
E-mail: kajsa.khb@outlook.com övriga frågor Petra Stark mobil 070 466 98 22
e-post alexia100@hotmail.com

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!!

OBS!
Vid trimning
och borstning

skall ALLA
hår- och pälstussar plockas upp
och slängas i
sopsäckarna som
finns runt om på
utställningsplatsen.

