VÄLKOMMEN TILL

SSRK CLUB SHOW
i samarbete med SSRK Bergslagen vid Aspa Herrgård, Askersund
söndagen den 13 augusti 2017
Vi INVIGER Club showen av kl 09.00 i finalringen! SSRK bjuder på alkoholfritt bubbel att skåla
i, lite festligheter och domarpresentation i samband med invigningen.
SSRKs ordförande Lars öppnar utställningen!
Bedömningen startar sen kl 09.30 i samtliga ringar.
Sekretariatet är öppet från kl 08.00 och fram till bedömningens slut (ca kl 15.00).
Vaccinationskontroll görs mellan kl 08.00 och 12.00. Ha registreringsbevis/
vaccinationsintyg redo vid insläppet. Alla vaccinationsintyg kontrolleras, stickprov
genomförs gällande ID-kontroll.
Utställningsområdet är beläget i herrgårdens trädgård och ingång sker via en port i muren
som går runt trädgården. Till denna port är det en liten nerförsbacke. Personal finns på plats
under hela dagen om du behöver hjälp upp eller ner!
Vaccinationer
Utställare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Vid
utställningen skall deltagande hund vara vaccinerad mot valpsjuka.
Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.
Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder.
Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.
Valpar under 4 månaders ålder får inte vistas på utställningsområdet.
Om Du inte fått någon nummerlapp kan det kanske bero på att din anmälningsavgift inte är
till fullo betald. Ev. restbelopp skall vara betalt före utställningen. Ta med kvitto på
betalningen, så kan du hämta din nummerlapp i sekretariatet!
Kataloger och rosetter finns till försäljning i sekretariatet. Katalog kostar 40 :-/st och kan
även köpas digitalt, då vi försöker spara på miljön! Den laddas då ned i din mobil direkt på
plats! Rosetter och kataloger kan betalas med swish i sekretariatet!

Alla BIR/BIM hundar, samt BIR vet och BIR valp får plaketter! Plaketterna för BIR/BIM delas
ut i ringen och övriga avhämtas i sekretariatet!
Parkeringen sköts av parkeringsvakter och är öppen från kl 08.00. Parkeringsavgift är 40 kr
och betalas med kontanter. Behöver du hjälp med burar och utrustning från parkeringen får
du hjälp med detta av fyrhjulig motorcykel och vagn.
OBS!! Släng INTE cigarettfimpar eller annat skräp på parkeringen då gräset ska bli till
ensilage till korna i Aspa! Alla kossorna tackar på förhand!
Uppställningsplats för husbil finns för ett begränsat antal fordon vid Herrgården, kostnad
100:-/natt. Först till kvarn gäller och kontant betalning på plats! Du anmäler detta på
förhand till info@lofskonsult.se Ingen toalett eller andra faciliteter finns för campande.
Servering av hamburgare, korv med bröd, toast, kaffe och bulle, dricka och godis finns i
kiosken på området.
Tält kan sättas upp på utställningsplatsen från kl. 18 på lördagen för den som önskar!
För allas trevnad
Vid trimning och borstning skall alla hår- och pälstussar plockas upp och läggas i de
sopsäckar, som finns runtom på utställningsplatsen.
Var noga med att plocka upp hundbajs och släng detta i de sopsäckar som finns runt om på
området. Var snäll och respektera att inga lösa hundar får förekomma i herrgårdsparken!
En damm finns på området med fridlysta röda näckrosor och salamandrar. Varningsband är
uppsatta runt dammen och naturligtvis är hundbad förbjudet!

På vår utställning kan du även anmäla dig på plats till…
BARN MED HUND – För barn upp till 13 år, alla deltagare får rosett och pris!
Kostnad 30: Du anmäler dig i sekretariatet, senast kl.12.00.
Barn med hund kommer att avhållas inne i finalringen innan de stora finalerna börjar.

Vägbeskrivning
Aspa Herrgård ligger utefter riksväg 49, ca 16 km sydväst om Askersund, mot Karlsborg.
Skyltat med Aspa och SSRK ute vid riksväg 49 där du ska svänga in. Parkering sker enligt
vakternas anvisningar.
Ev. frågor besvaras av Lotta Therese Löf, mobil 070-2503223, info@lofskonsult.se

SSRK önskar Dig hjärtligt välkommen till en trevlig dag!

RINGFÖRDELNING
SSRK Bergslagen Nationell utställning vid Aspa Herrgård, Askersund

______________________
Domaren dömer ca 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. Valparna bedöms alltid först i
respektive ras.
OBS!! Var ute i god tid – tänk på eventuella köer vid insläpp och parkering.
* Framför rasen betyder att det är en domarändring.

______________________________
OBS! Ring nr 4 och 5 är en delad ring och bedömningen fortsätter som ring 5 när
bedömningen är klar i ring 4.

Söndag 2017-08-13
Ring 1

Börjar kl. 09:30

Karlsson Annelie
AMERIKANSK COCKER SPANIEL
WELSH SPRINGER SPANIEL
FIELD SPANIEL

Ring 2

29
23
7
59

(+1)

Börjar kl. 09:30

Karlsson Magdalena
ENGELSK SPRINGER SPANIEL
COCKER SPANIEL

Ring 3

23
48
71

Börjar kl. 09:30

Rollmar Lena
LABRADOR RETRIEVER
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER

Ring 4

50
25
75

(+1)

32
4
5
1
42

(+1)

Börjar kl. 09:30

Henriksson Kerstin
GOLDEN RETRIEVER
CLUMBER SPANIEL
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER (Valpklass I)
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER (Valpklass)

Ring 5

Börjar kl. 12:00

Junehall Petra
FLATCOATED RETRIEVER
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER
LABRADOR RETRIEVER (Valpklass I)
LABRADOR RETRIEVER (Valpklass)
TOTALT ANMÄLDA HUNDAR

31
2
7
3
43
293

