Välkommen till Chinese Crested Club
Utställning
Alunda den 9 September 2018

Viktig information ang utställningen
På grund av missförstånd mellan ordförande, Japanska kennelklubben och SKK så har det visat sig
att Yasumasa Shida har inte blivit upplagd i FCI katalogen och därför får inte döma officiellt i
Sverige. Vi har kämpat med att få ordning på detta och därför har det inte kommit ut någon
information förr än nu (inväntat dispens från SKK).
Bedömningen: Börjar 09.00 i båda ringarna
Sekretariatet är öppet från 08.30
Vaccinationskontroll görs mellan 08.00-11.00.
CUA: Vid frågor/funderingar, kontakta Agnes Thorlaksdottir eller bestyrelsen
Valpar under 4 månader får inte vistas på utställningens område
Om du inte fått någon Nummerlapp kan det bero på att din anmälningsavgift inte är till fullo betald.
Ev restbelopp skall vara betald före utställningen. Ta med kvitto på betalningen
Katalog: Säljs i sekretariatet. Pris: 40 kr
Hundbajs får inte ligga kvar, utan måste plockas upp och läggas i de soptunnor som är avsedda för
detta.
Kontaktperson: Agnes Thorlaksdottir

OBS! Inga tält får ställas upp förrän på morgonen den 9/9 på grund av pågående
tävling på brukshundsklubben.
Vägbeskrivning:
Från Uppsala
Följ väg 288 mot Östhammar, efter Alunda sväng av
vänster vid skylt Brukshundklubb.
Ta nästa höger, kör sedan förbi hästhagar till skylt:
”Välkommen till Olandstraktens BK”
Från Östhammar
Följ väg 288 mot Uppsala, strax innan Alunda sväng
av höger vid skylt Brukshundklubb. Ta nästa höger,
kör sedan förbi hästhagar till skylt: ”Välkommen till
Olandstraktens BK”

RINGFÖRDELNING
Svenska Dvärghundsklubben Nationell utställning i Alunda
Söndag 2018-09-09
__________________________________________________________________________
Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som en riktlinje när du beräknar din egen
hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring.
Valpar bedöms alltid först i respektive ras.
OBS!!! Var ute i god tid - tänk på eventuella köer vid veterinärbesiktning och parkering.
___________________________________________________________________________
* Framför rasen betyder att det är en domarändring.
+ Vid en domare betyder att raser har flyttats från denna domare, se angiven ring.

Ring 1

Börjar kl. 09:00

Yasumasa Shida, JAPAN
CHINESE CRESTED DOG (Tikar)

47

(+2)

__
21

Ring 2

Börjar kl. 9:00

Omura Toshinori, JAPAN
*CHINESE CRESTED DOG (Valpklass I)
*CHINESE CRESTED DOG (Valpklass)
CHINESE CRESTED DOG (Hanar)

11
10
35
__
82

TOTALT ANMÄLDA HUNDAR

(+2)

105

För återbetalning vid domarändring (ej valpar): Skicka nummerlapp och dina
uppgifter för återbetalning senast dagen hunden ska bedömas, till: CC c/o Therese
Löf, Kalkvägen 1, 69272 Kumla
I sekretariatet kan du anmäla till våra specialklasser:
Barn med hund 2-8 år
Ungdom med hund 9-14 år
Gubbe med hund
Maskeradklass
Barn med mjukisdjur
Veteran med mjukisdjur

Parklass (hane+tik, 2 tikar eller 2 hanar)
Syskonklass (2 hundar från samma kull)
Generationsklass (3 hundar i rak led, behöver ej
vara anmälda till utställningen)
Prova på Rallylydnad och ev. prova på Agility
Kinesrace

CCC Café är öppet och fina priser från våra sponsorer i lotteriet.

Chinese Crested Club önskar dig hjärtligt välkommen till en trevlig dag

