TIBETHUND

ÅRETS LÅNGHÅRIGASTE UTSTÄLLNING
PM

Utställningsplats: Stockholms Hundsportcentrum
Runsavägen 10, Upplands Väsby
Telefon 070 – 292 29 20
Upplysningar utställning: Eva Sederholm
Mob: 070-608 60 04

Stockholms Hundsportcentrum Upplands Väsby 29 September 2018

Lhasa Apso

Tibetansk Mastiff

Barn med hund: Anmälning på plats.
Parklass Anmälning på plats.
Vaccinationskontroll från 07.30 – 11.00
OBS! Vaccination enligt SKK regler.
Domare dömer ca 25 hundar per timme
Bedömningen börjar
RING 1 Tibetansk Mastiff
2 valpar
Lhasa Apso
4 valpar
RING 1 Tibetansk Terrier
21 valpar

Tibetansk Terrier

Har du inte möjlighet att skriva ut din
nummerlapp, maila Eva Sederholm
så får du din nummerlapp på plats.
mail: sederholmeva@gmail.com
(gäller SvKTRs medlemmar)

11 vuxna kl 09.00
18 vuxna kl 09.00
43 vuxna kl 09.00

Domare Hedi Kumm, Estonia
Domare Hedi Kumm, Estonia
Domare Christofer Habig, Tyskland

Allmän information

• Endast inneskor (skor med dubbar/klackar ej tillåtet) eller strumpor innanför skogränsen.
• Endast rena tassar i hallen, vänligen torka av hunden på handdukarna som finns innanför skogränsen.
• Endast friska och vaccinerade hundar får vistas i hallen.
• Löptikar ska använda tikskydd hela tiden förutom under tävlan.
• Om det sker en “hundolycka”, vänligen använd de gröna städ stationerna som är utplacerade vid dörrarna i hallen för
att fräscha upp
• Parkeringsavgift 20 kr/bil
• Cafeteria finns i lokalen, där hundar är välkomna.
• Ankomst med husbil/husvagn måste föranmälas då antalet platser är begränsad. Plats med el: 150 kr/natt,
plats utan el 100 kr/natt. Anmälan görs till josefine@stockholmshundsportcentrum.se

Välkomna till Årets långhårigaste utställning!

TIBETHUND

ÅRETS LÅNGHÅRIGASTE UTSTÄLLNING

Vägbeskrivning till Stockholms Hundsportcentrum
Stockholms Hundsportcentrum är beläget på Runsavägen 10 i Upplands Väsby,
ca 7 minuter från E4 och 12 minuter från E18

E4 an söderifrån:
Ta avfart 176 mot Vallentuna / Rosersberg / Uppl.Väsby N
Ta vänster i rondellen in på Mälarvägen.
Kör över bron över järnvägen och fortsätt rakt genom rondell.
Ta höger in på Runsavägen, skyltat Runsa & Kairo fortsätt ca 500 m, ta därefter höger in på den smala grusvägen
skyltat med Hundsportcentrum. Framme!
E4 an norrifrån:
Ta avfart 176 mot Vallentuna/Rosersberg/Uppl. Väsby N
Ta sedan höger i rondellen in på Mälarvägen.
Kör över bron över järnvägen och fortsätt rakt genom rondell.
Ta höger in på Runsavägen, skyltat Runsa & Kairo fortsätt ca 500 m, ta därefter höger in på den smala grusvägen
skyltat med Hundsportcentrum. Framme!
Från E 18:
Ta avfart 152 mot Rotebro, Stäket (Stäkets trafikplats)
Följ väg 267 och sväng sedan vänster mot Upplands Väsby
Kör genom en S-kurva och håll vänster på Mälarvägen
Kör förbi Eds kyrka, sväng därefter vänster in på Runsavägen, skyltat Runsa & Kairo
Kör ca 500 m och sväng därefter höger in på grusvägen skyltat Hundsportcentrum. Framme!
Kommunala kommunikationer:
Från Upplands Väsby station, ta buss 532 mot Runsa och stig av vid Ljungbacka
Gå sedan tillbaka ca 200 m och gå därefter in på grusvägen till vänster skyltat Hundsportcentrum
Man kan även gå lite snett till vänster över fältet när man stigit av bussen. Framme!

Ankomst med husbil/husvagn måste föranmälas då antalet platser är begränsad.
Plats med el: 150 kr/natt, plats utan el 100 kr/natt.
Anmälan görs till josefine@stockholmshundsportcentrum.se

Välkomna till Årets långhårigaste utställning!

