Ringfördelning utställare
Tollarps Brukshundklubb Officiell utställning
Lördag den 15 juli 2017
Det är med glädje vi har tagit emot din anmälan.
Utställningen kommer att hållas vid klubbstugan Tollarps
Brukshundklubb, Rya Byväg 70-50.
Finns det inget nummer på din nummerlapp har vi
inte hittat din betalning. Du får den mot
uppvisande av kvitto. Vi tar inte emot kontant
betalning.
Medtag stamtavla och vaccinationsintyg
VACCINATIONSREGLER:
Som utställare är du ansvarig för att den hund som ställs ut
har föreskrivet vaccinationsskydd. För att delta måste
hunden vara vaccinerad mot valpsjuka. Hundar över ett års
ålder skall vara vaccinerade vid lägst tio veckors ålder.
Hundar över ett års ålder skall vara vaccinerade vid ett års
ålder eller senare. Dock inte mer än 4 år sedan.
Förstagångsvaccination skall vara gjord senast 14 dagar
innan tävlingsdagen.
Parvovirusinfektion: Svenska Kennelklubben rekommenderar
att hunden är vaccinerad mot parvovirus.
Katalog inkl parkering kostar 50 kronor.

Tollarps Brukshundklubb
Rya Byväg 70-50, 298 91 Tollarp
Organisationsnummer: 838200-7550
Innehar F-Skattebevis
Tel och SMS 0734 40 65 98
info@tollarpsbk.se
www.tollarpsbk.se

Vaccinationskontrollen är öppen mellan klockan 7.00 – 12.00
Start av bedömning: 09:00.
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.
OBS! HP-hederspris berättigar till köp av HP-rosett, och säljs i
sekretariatet mot uppvisande av kritiklappen. Detta gäller även
rosett för exellent och very good.
Servering finns vid klubbstugan till rimliga priser.
smörgåsar, kakor, grillat mm.
Det finns också försäljning av bl.a. hundartiklar.

Kaffe, läsk,

OBS!!! Var ute i god tid - tänk på eventuella köer vid insläppet och
parkering.
Har du några frågor angående anmälda hundar är du välkommen att
kontakta BUS vardagar kl. 13-18 på tel 0300-545146
Allmänna frågor kontakta Tollarps brukshundklubb på
Tel: 044-311151 eller Tel o SMS: 0734 - 40 65 98
Vägbeskrivning: Detaljerad karta finns att hämta på vår hemsida
www.tollarpsbk.se
GPS koordinater: Lat N55.56’52.10” Long E13.59’37.32”

Ännu en gång varmt välkommen till Tollarps Brukshundklubb:s
officiella utställning!
Vi hoppas du får en trevlig dag. Om din hund vinner på utställningen
vill vi på det allra varmaste gratulera. Om den händelsevis inte skulle
göra det, så kom ihåg en sak… Du har fortfarande världens raraste
och finaste hund… Den är ju din!

* = domarändring
Ring 1

Börjar kl. 09:00

Blidh von Schedvin Benny
ROTTWEILER
BOXER
HOVAWART
RIESENSCHNAUZER, SVART
BEAUCERON
BRIARD
HOLLANDSE HERDERSHOND, KORTHÅRIG
HOLLANDSE HERDERSHOND, STRÄVHÅRIG
CHODSKÝ PES
TYSK SCHÄFERHUND, NORMALHÅRIG
TYSK SCHÄFERHUND, LÅNGHÅRIG
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Börjar kl. 09:00

Norgren Fredrik
AUSTRALIAN SHEPHERD
AUSTRALIAN KELPIE
AUSTRALIAN CATTLEDOG
BOUVIER DES FLANDRES
VIT HERDEHUND
COLLIE, KORTHÅRIG
COLLIE, LÅNGHÅRIG
*BELGISK VALLHUND/ GROENENDAEL
*BELGISK VALLHUND/ MALINOIS
*BELGISK VALLHUND/ TERVUEREN
RYSK SVART TERRIER
DOBERMANN

TOTALT ANMÄLDA HUNDAR
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