Dvärgpinscherklubbens Nationella utställning Mälarpinschern SDPV-19
2019-08-31 Vilsta Sporthotell, Eskilstuna

Varmt välkomna till årets rasspecial Vi ber er läsa igenom
informationen för en smidig och trevlig tävlingsdag.
Då vi har ett samarrangemang denna helg med 4 Specialklubbar, Newfoundlandsklubben, Leonbergerklubben,
Landseerklubben och Svenska Schnauzer Pinscherklubben ( som har 5 Rasklubbar ) så är det mycket viktigt att ni
läser igenom den information som är skriven med fetare stil. Denna information gäller för samtliga klubbar och det
är Svenska Schnauzer Pinscherklubben som är huvudarrangörer och det som gäller är också i samråd med Vilsta
Sporthotell så vänligen respektera detta för allas trevnad.
Starttid Kl 10.00 Bägge dagar
Inga hundar under 4 månaders ålder får vistas på området. Vaccinationskontroll Kl 08.30-11.00
Det kommer att finnas veterinär på plats, Magdalena Nordmark-Rojas Tel 072 878 73 77. Kontakta henne vid
behov eller hör av er till Carina Andersson Rapp Tel 070 408 30 48.
Parkeringsavgift 40:- Betalas med swish 070 408 30 48 eller kontant.
Anvisad parkering med skyltar P HUND (det är en kattutställning samma helg så vi har en egen parkering)
Det är förbjudet att parkera Husbil/Husvagn som skall stå över natt på parkeringen dessa hänvisas till
campingen. Detta är på order från Vilsta Sporthotell.
Anvisad avlastningszon där man kan lasta av och omedelbart flytta bilen. Där finns personal som vaktar era saker
tills ni kommer tillbaka. Man får alltså inte parkera bilen där och gå in och sätta upp tält mm .
Maximal tältstorlek är 3x3m.
Utställningstält får sättas upp på fredagen först då byggnationen är färdig. Kontaktperson för det tekniska är Eva
Brauer Tel 070 326 42 62.
Respektera tältfria zoner
Det finns angivna rökrutor. Det är absolut förbjudet att röka någon annanstans
Servering kommer att finnas på området och Restaurangen är öppen.
Det är förbjudet att köra in på området utan tillstånd, gäller från fredag till söndag. Tillstånd får man av Eva
Brauer Tel 070 326 42 62. Detta gäller även efter utställningen.
Det kommer att vara vattentävlingar under lördags eftermiddag vilket är väldigt trevligt att titta på. Dessa är vid
badplatsen som ligger i anslutning till området.
Vi som arrangerar detta hoppas att ni har förståelse för denna information då vi har ett stort arrangemang med
mycket folk och hundar så det är av säkerhetsskäl detta måste respekteras.

Ansvarig på plats är Carina Andersson Rapp Tel 070 408 30 48

OBS! Nummerlapp hämtas ut i Dvärgpinscherklubbens sekretariat tillsammans med
jubileumsgåvan.
Sekretariatet öppnar 8.30 och bedömningen börjar 10:00
Alla är välkomna till sekretariatet efter bedömning för utdelning av vinst i nummerlappslotteriet
och ev. HP / CK priser. Inga CK rosetter delas ut i ringen utan i sekretariatet kan du välja mellan sak
eller rosett. Ta med kritiken och välj din vinst. Självklart kan du välja sak och köpa rosetten.
Vi har begränsad möjlighet att göra oss av med sopor och ber er vänligen minimera soporna för
oss. Campingen är öppen för allmänheten under vår dag och vi ber er hålla platsen städad.
Titeln Svensk DvärgPinscher Vinnare 2019 delas ut till Bästa Hane & Bästa Tik
SvenskDvärgPinscherJuniorVinnare 2019 och
SvenskDvärgPinscherVeteranVinnare 2019 tilldelas respektive klassvinnare
SvenskDvärgpinscherValpVinnare 2019 tilldelas klassvinnare MED HP
Ej anmälda hundar får tas med om giltigt vaccinationsintyg uppvisas. Hundar under 4 månader får
inte vistas på utställningsområdet.
OBS. Inga hundar i bilarna, det kan snabbt bli varmt!
Området är inte stängt på natten och vi kan inte garantera att kvarlämnade tält, stolar mm finns
kvar i lämnat skick.
Ev. frågor på plats besvaras av Sabina Andersson 0706960031
Vi önskar alla medlemmar och besökare en trevlig dag med Dvärgpinscherklubben

Interaktiv Karta Tryck på länken.
https://www.google.com/maps/place/Vilsta+sporthotell+%26+Stf+vandrarhem/@59.3501095,16.50242
78,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x465ef2a7af8e181f:0x477351da128c0539!8m2!3d59.3512942!4d16.5105
764?hl=sv

RINGFÖRDELNING
Dvärgpinscherklubben Nationell utställning i Eskilstuna
Lördag 2019-08-31
___________________________________________________________________________
Start av bedömning: se respektive ring.
Veterinärbesiktningen är öppen kl. 08:30 - 11:00.
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.
OBS!!! Var ute i god tid - tänk på eventuella köer vid veterinärbesiktning och parkering.
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