Välkommen till Moheda Bollhall, Växsjö
Söndagen den 5 november 2017
PM för Svenska Rottweilerklubbens Utställning
Domare : Terje Lindström, Norge
Ringsekreterare: Inger Bergman, Iréne Jonsson
Bedömningen startar:

Kl . 09.30

Vaccination och insläpp från klockan 08.45
Domaren dömer ca 15-20 hundar/timme. Samtliga valpar bedöms först i rasen. Därefter
bedöms hanar samtliga klasser och sedan tikar samtliga klasser.
Medtag registreringsbevis, vaccinationsintyg samt medlemskort.
Katalog 30 kr Ta gärna med jämna pengar. Vi har också swish.
Parkering 30 kr som tillfaller Moheda IF. De tar även Swish.
Enklare servering finns på platsen.
Vill ni ha något levererat från PR-shopen så går det bra om ni tar kontakt i förväg.
Kontaktuppgifter finns på www.rottweilerklubben.se
Exteriörbeskrivare på plats är Johanna Haglund.
Samtliga foderpriser är skänkta av vår Huvudsponsor ROYAL CANIN
.

OBS! NUMMERLAPPAR delas ut på plats.
Vaccinationskontroll kommer att ske med stickprov.
Antalet anmälda hundar är preliminärt och kan komma att ändras.
Hanar 4-6 mån

2 st

Tikar 4-6 mån

0 st

Hanar 6-9 mån

5 st

Tikar 6-9 mån

5 st

Totalt

7 st

Totalt

5 st

HANAR

TIKAR

Juniorklass

2 st

Juniorklass

4 st

Unghundsklass

0 st

Unghundsklass

2 st

Bruksklass

1 st

Bruksklass

5 st

Öppenklass

4 st

Öppenklass

3 st

Championklass

1 st

Championklass

1 st

Veteranklass

0 st

Veteranklass

0 st

Hanar totalt:

8 st

Tikar totalt:

15 st

PRAKTISK INFORMATION
Enligt Svenska Kennelklubbens bestämmelser får valpar under 4 månader INTE vistas inom
utställningsområdet.
Det är inte tillåtet att bära kläder med hundnamn eller kennelnamn i utställningsringen.
Ägare av avelshund/avelstik eller Uppfödare ska i så god tid som möjligt meddela respektive
avkommas ägare att hunden ska ingå i avelsgrupp/uppfödargrupp och delta i
avelsklass/uppfödargrupp samt meddela till ringsekreterare om deltagande önskas.

VACCINATIONSBESTÄMMELSER
Vi påminner om att utställaren är ansvarig för att deltagande hund har föreskrivna
vaccinationer. Samtliga hundar som deltager eller vistas på utställningsplatsen skall vara
vaccinerade mot valpsjuka enligt följande: Hund under 1 år, lägst vid 10 veckors ålder. Hund
över 1 års ålder, vid 1 år eller senare dock ej för mer än 4 år sedan. Så kallad förstagångsvaccination skall vara genomförd minst 14 dagar innan utställningen. Vaccinationsintyg skall
kunna uppvisas.

ÅTERBETALNING AV ANMÄLNINGSAVGIFT
Erlagd anmälningsavgift återbetalas endast
a) om hund inte kan delta genom arrangerande klubbs förvållande
b) vid domarbyte (gäller ej ändring i inofficiell valpklass)
c) om ett av domare meddelat domslut upphävs, förutsatt att beslutet om att upphäva
domslutet inte är grundat på förhållande som ägaren eller uppvisaren ansvarar för
d) om anmälan avvisas av arrangören, t.ex. på grund av att hunden inte har rätt att delta eller
att anmälan/anmälningsavgiften inkommit för sent.
Vid återbetalning tillkommer avgift om 40 kronor för att täcka administrativa kostnader.
Anmälningsavgiften återbetalas ej vid skada eller sjukdom.
Hundägaren ansvarar för behandling av skada eller sjukdom som uppkommer i samband med
utställning om inte utställningsbestyrelsen beslutar annat.
Fullständiga regler kring återbetalning av anmälningsavgift, ansvar vid sjukdom, etc.
se Svenska Kennelklubbens utställnings- och championatbestämmelser.

Vägbeskrivning:
Adress: Moheda Idrottsplats, 342 63 Moheda
Från Jönköping: Ta väg 30 förbi Lammhult. Tag höger på väg 126 mot Moheda Alvesta.
Ta vänster vid korsning Moheda Rydaholm. Ta tredje vägen till höger mot idrottsplats.
Från Alvesta: Väg 126 mot Moheda. Ta höger vid korsning Moheda Rydaholm osv se ovan.

Från Växjö: Väg 30 mot Jönköping. Vid Ör ta till vänster mot Moheda.(7 km). Kör igenom Moheda
under viadukten. Därefter vänster i 4-vägskorsningen.Fortsätt rakt fram till skylt idrottsplats.
Bollhallen är granne med Moheda Buss, Alvestavägen 10.
GPS-koordinater 56.99518,

14.56285

Vill någon övernatta med husvagn/ husbil är kostnaden 100 kr med el, 50 kr utan el.
Anmäls till Hasse tfn 070-660 81 56.

UPPLYSNINGAR UNDER UTSTÄLLNINGSDAGEN
Frågor under utställningsdagen hänvisas till Johanna Haglund.

Frågor inför utställningen skickas till utstallning@rottweilerklubben.se

Varmt välkomna önskar Utställningskommittén!

