HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN
till SSLOs officiella utställning
den 16 september 2018

Domare:

Charlotta Mellin
(Passiv domarelev: Per Lundström)

Utställningsplats:

Norsborg Lokala Kennelklubb (vägbeskrivning se nästa sida)

Bedömningen börjar:

Kl 10.00 med valpklass.

Registrering &
vaccinationskontroll:

Kl 09.00 – 09.45
Vaccinationsbestämmelser, se nästa sida.
Glöm inte att ta med vaccinationsintyg och registreringsbevis.
Hund utan vaccinationsintyg kommer att avvisas från området.
Detta gäller även medföljande hund.

Katalognummer:

Nummerlapp lämnas ut i samband med vaccinationskontrollen.
Kataloger finns till försäljning. Kostnad 20 kr (betalas kontant).

Bedömningsordning:

Valpklass : 4 RS svart.
Därefter officiella klasser: 6 RS p&s samt 10 RS svart.

Exteriörbeskrivning:

Genomförs efter att utställningen är avslutad.
Kom i god tid innan eftersom starttiden beror på hur lång tid utställningen tar.
Det går att efteranmäla och betala (150 kr) på plats.
Glöm inte att ta med vaccinationsintyg och registreringsbevis.

Hinder för deltagande:

Enligt SKKs Utställnings- och Championatregler.

Övrigt:

OBS! Enligt SKKs regler får inte valpar under 4 månaders ålder vistas på
utställningsområdet.

Parkering:

Gratis parkering finns i anslutning till klubbområdet.

Servering:

Lite enklare försäljning kommer att finnas.
(betalas kontant, vi har inte möjlighet att hantera kortbetalning).

Frågor/Information:

Birgitta Wasserman, tel 070-337 26 28

Vägbeskrivning och utdrag ur Svenska Kennelklubbens Utställnings- och Championatregler, Allmänna regler.
Se nästa sida.

Utdrag ur Svenska Kennelklubbens Utställnings- och Championatregler, Allmänna regler;
*Vaccinationer
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund
avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (echinococcos).
Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska vara vaccinerad mot
valpsjuka enligt följande:
- 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 och inte vara utförd för
mer än fyra (4) år sedan.
Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-, beskrivnings och/eller
utställningsdagen.
SKK rekommenderar även att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och
parainfluensa (kennelhosta).

*Doping och andra otillbörliga förhållanden (Nationellt dopingreglemente för hund)
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det vill säga
den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada
eller sjukdom.
Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan
innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov eller tävling.
Vid frågor och information: för hund som genomgått/genomgår behandling, operativt ingrepp, karenstid efter
avslutad medicinsk behandling, mm: kontakta via e-mail dopk@skk.se.

Vägbeskrivning till Norsborgs Lokala kennelklubb (hämtat från hemsida).
Besöksadress:
Norsborgsvägen 25, Norsborg
GPS-koordinaterna är: Lat N 59° 14´ 57” Lon E 18° 47´ 27”
Med bil:
Från norr:
Kör av Tumba-avfarten (inte Hallunda-avfarten), ta vänster, kör förbi McDonalds & Shell
Från söder:
Kör av Hallunda-avfarten, håll vänster i rondellen och runt, kör förbi McDonalds & Shell
Kör sedan St Botvids väg (gamla Södertäljevägen), förbi Botkyrka kyrka och till höger mot Vällinge/Vattenverket.
Fortsätt rakt fram, INTE vänster mot Vällinge. Klubben ligger på vänster sida i mitten av allén, och då har du
Vattenverkets bassänger på höger sida. Framme.

Välkomna!

