PM
Svenska Gårds- och Vallhundsklubben Nationell utställning i Varberg
Söndag 2018-04-08
Plats: Kvarnagårdens ridsportcenter/ Varbergs ridsportgymnasium
Start av bedömning: RING 1 & 2 klockan 10.00
Vaccinationskontrollen är öppen kl. 08:30 - 12:00
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.
Medtag vaccinationsintyg och registreringsbevis, glöm inte något att sitta på, vattenskål
till hunden.
Kontakt under dagen är: Annelie Karlsson Karjalainen 0730-774299
Förtäring: Det kommer finnas servering som sköts av Schapendoesklubben där man
serverar lättare förtäring som bland annat korv med bröd, smörgås, fikabröd, kaffe, te ,
dricka.
Försäljning av lotter kommer ske med fina priser.
Alla som köper katalog kommer automatisk vara med i dragning på det nummer som
finns angivet på katalogen, fina priser kan vinnas.
Kontant betalning eller swish gäller vid servering, lotteri, katalogköp.
Missa inte att det finns placeringsrosetter och excellent, very good, good rosetter
att köpa på plats vid samtliga SGVK:s utställningar via swish eller kontant.
Rosetterna kostar 60 kronor/st
Besökande hundar är välkomna mot uppvisande av giltig vaccination, valpar under
4 mån får dock ej vistas inom utställningsområdet.

* Framför rasen betyder att det är en domarändring.
(OBS. Kresten Scheel, Danmark ersätter Marianne Birte Baden, Danmark)

Ring 1

Börjar kl. 10:00

Scheel Kresten, DANMARK
* SCHAPENDOES
* SCHIPPERKE
* BERGER DES PYRÉNÉES À FACE RASE
* OLD ENGLISH SHEEPDOG
* POLSKI OWCZAREK NIZINNY
* GOS D'ATURA CATALÁ
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Börjar kl. 10:00

Andersson Johnny
DANSK-SVENSK GÅRDSHUND

TOTALT ANMÄLDA HUNDAR
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Vägbeskrivning:
Från Göteborg: Kör på E6 söderut. Sväng höger vid avfart "Varberg, Ullared, Värnamo
väg 153" Sväng vänster mot centrum när du kört av motorvägen. Sväng höger i
rondellen mot "Kvarnagården" och "Ridcenter". Sväng höger igen mot "Ridcenter"
Framme när du ser stallet på vänster sida. Det står "Varbergs Ridskola" på stallet.
Från Malmö: Kör på E6 norrut. Sväng vänster vid avfart "Varberg, Ullared, Värnamo,
väg 153" Sväng vänster mot centrum när du kört av motorvägen. Sväng höger i
rondellen mot "Kvarnagården" och "Ridcenter". Sväng höger igen mot "Ridcenter"
Framme när du ser
Adress:
Ridskoleservice i Varberg AB
Kvarngårdsvägen 2
432 32 Varberg

