CHINESE CRESTED KLUB NATIONELL UTSTÄLLNING
Utställningsplats Arbrå Fornhem 2017-07-09
Chinese Crested Club hälsar dig hjärtligt välkommen till utställningen!
Vi sänder Dig NUMMERLAPP, RINGFÖRDELNING som BEKRÄFTELSE på
Din tävlingsanmälan.
Nummerlappen tillsammans med det obligatoriska VACCINATIONSINTYGET,
är Din och Din hunds entrébiljett till utställningen,
(beräkna Din ankomst, ca 20-25 hundar bedöms per timme)

KRAV PÅ VACCINATIONER
Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder
Hund över ett (1) årsålder: 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 utställningsdagen.
Nytt för 2017 Du kan inte byta klass för din hund på
utställningen, hunden ska tävla i den klass den är anmäld i.
Återbud: Om Du av någon anledning inte kan deltaga, skall Du inte ringa
och lämna återbud, det räcker med att enbart utebli från tävlingen.

Regler för att erlagd anmälningsavgift skall återbetalas
Vid frågor kan Du ringa, 0708-747066 Agnes
Vid domarbyte ska hundägarna meddelas skriftligt. Har domarbyte skett så
sent att hundägarna inte kunnat meddelas via ordinarie postgång, ska
domarbytet annonseras vid entrén och vid aktuell utställningsring.
Vid de tillfällen när en domarändring är gjord efter anmälningstidens utgång
kan anmälningsavgiften återbetalas (minus administrativ avgift,) Dock ska i
sådant fall en skriftlig begäran, nummerlapp och kvittens inlämnas senast på
utställningsdagen före bedömningen av aktuell ras. Om det i utannonseringen
av utställningen är namngett reservdomare som vid utställningen ersätter
utannonserad domare, återbetalas inte anmälningsavgiften.
Om hund inte kan delta på grund av skada/sjukdom återbetalas inte
anmälningsavgiften
Kom inte försent med din hund!
Reglerna för hundägare som kommer försent till bedömningen har skärpts till.
Kommer hunden efter att sista hunden i klassen är färdigbedömd kan den
visserligen fortfarande få en kvalitetsbedömning men den får inte delta i
konkurrensbedömning. Domaren avgör om det finns tid för en
kvalitetsbedömning av den hund som kommit sent.
Kommer du försent till konkurrensbedömningen får din hund inte delta i
denna och kan därmed inte heller delta i den fortsatta bedömningen. Det är
upp till domaren att avgöra om konkurrensbedömningen har påbörjats.

OBS. Valpar
Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på prov, tävling eller
utställning och inte heller införas på området.

Inofficiellt arrangeras:
På plats går att anmäla till:
Barn med hund (2-8 år) 50kr
Ungdom med hund (9-14 år) 50kr
Gubbe med hund 50kr
Barn med mjukisdjur 20kr
Veteran med mjukisdjur 20kr

RINGFÖRDELNING
Chinese Crested Club Nationell utställning i ARBRÅ
Söndag 2017-07-09
Vaccinationskontrollen är öppen kl. 09:00 - 10:00.
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.
______________________________________________________________

Ring 1

Börjar kl. 10:00

SOMMARSPECIAL för Chinese Crested Dog
Ort: Arbrå, Fornhem
Söndag 2017-07-09
Adress:
Arbrå Fornhem
Storgatan 56
82010 Arbrå

Machetanz Peter, TYSKLAND
CHINESE CRESTED DOG (Hanar)

Ring 2

31
__
31

(+3)

Börjar kl. 10:00

Wächter Stefan, TYSKLAND
CHINESE CRESTED DOG (Tikar)

TOTALT ANMÄLDA HUNDAR

37
__
37
71

Vägbeskrivning:
Kör riksväg 83. Ta av till väg 651 mot Arbrå, du kör nu på Bondegatan.
Fortsätt den till Nyhemsvägen.
Bygdegården och Fornhem ligger nu till höger.

Välkommen till en härlig dag!

