
* Observera att valpar går på söndagen, 16 juni

* SSU:s egen hemsida hittar du på www.ssu2013.se

* Officiell IPO & BSL klass 1-3 samt BH-prov
Delad tävling. Anmälan via SBK Tävling. Domare: Fredrik Steen, figurant: Fredrik Stewenhag.
Fredag 14 juni: Spår (A) och BH-prov.
Lördag 15 juni: Lydnad (B) och Skydd (C), Startar efter att utställningen är klar.

* SSU-mästerskap & SSU-cupen
Söndag 16 juni. Officiellt lydnadsprov klass 1-Elit. Anmälan via SBK Tävling
SSU-cupen:  Avgörs samtidigt som SSU-mästerskapet. Laget anmäls på plats innan tävlingen startar.
Minst 3 och max 4 i varje lag. Max 2 tävlande i klass 1. Laget ska tävla för ett LO eller en kennel.
Tävlar ni för en kennel ska samtliga hundar ha samma kennelprefix.

* Vad tittar domaren på?
Fredag kväll 14 juni. Gerard O’Shea kommer och ger oss tips och trix på hur vi visar vår hund från sin
bästa sida. Anmälan till: Tiina på mail: tiina.oksman@gmail.com

* SSU-kväll, lördag 15 juni
På lördagkvällen inbjuder vi till en SSU-kväll för 190 kr/person. I priset ingår mat & dryck, kaffe &
kaka och underhållning i form av levande musik. Vi hoppas på en mycket trevlig och välbesökt kväll,
där vi kan prata hund, umgås, skratta och låta vänskapen flöda.
Avgiften sätts in på pg 150 48 52-3. Ange SSU-kväll som referens när du betalar. Anmälan senast 10
juni. Anmäl dig till Lena på mail: gosolid@telia.com

* Exteriörbeskrivning
Lördag 15 juni. Unghundsbeskrivning eller för korning. Anmälningsavgiften 150 kr betalas till
pg 150 48 52-3. Anmälan senast 10 juni, betalning oss tillhanda senast 12 juni.
Anmäl din hund till Helén på mail: h.wallman@telia.com

* Hundkärror: Du kan boka plats inne på området för din hundkärra.
Avgift: Kärra 50 kr/dag. Begränsat antal platser.
Boka plats via mail: ssu@rottweilerklubben.se

* Funktionärer: Med Din insats kan SSU bara bli ännu bättre! Du kan lotsa in bilar
på parkeringen, grilla hamburgare eller kontrollera vaccinationer.
Det finns massor av saker Du kan bidra med.
Hör av dig via mail: ssu@rottweilerklubben.se

Vår eminenta cafeteria och grill är öppen alla dagar.
Försäljare finns på plats med fina saker för dig och din hund. Lotterier med fina priser.
Boende, camping m.m hittar du på www.sodertalje.nu

Varmt välkomna till SSU 2013 på Södertälje BK!


