HUSKVARNA HUNDKLUBB
INOFFICIELLUTSTÄLLNING

Plats Elmia

kontakta vår kassör.
Jonna, 0736 – 71 78 56, eller Rune, 036 – 13 16 99.

SÖNDAGEN den 20 Maj 2012

Vägbeskrivning GPS: 57.79134, 14.23518 Karta bifogas.
Insläpp och vaccinations kontroll mellan kl: 07.oo och 12.00
Bedömningen startar kl: 09.00
Till Utställaren
H H K hälsar Dig hjärtligt välkommen till utställningen!
Vi sänder Dig NUMMERLAPP, RINGFÖRDELNING SAMT
BEKRÄFTELSE på Din tävlingsanmälan.
Nummerlappen
tillsammans
med
det
obligatoriska
VACCINATIONS - INTYGET, är Din och Din hunds entrébiljett
till utställningen.
(beräkna Din ankomst= c:a 15-20 hundar bedöms per timme.)
Även hundar som ej deltager skall visa vaccinationsintyg.
Valpar under 4 mån. får inte medtagas.
OBS!
Kontrollera noga att Din hunds uppgifter
överensstämmer.
Följande åldrar på utställningsdagen gäller för resp. klass:
4-6 mån.= valpklass I, 6-9 mån.= valpklass II, 9 – 18 mån. =
juniorklass, 15-24 mån.= unghundsklass,
från 24 mån.= öppen
klass.
Över 8 år=veteranklass
OBS! Utställare vars valp blivit BIR, (bäst i rasen) deltager i
gruppfinalerna som avslutar resp. gruppbedömning. BIG-valpen
tävlar sedan i finalen om BIS- valp1 & BIS-valp 2.
Juniorer, unghundar och öppen klass samt veteraner, tävlar om
BIR.
BIR-vinnarna tävlar om BIG och vinnaren där går till sedan vidare
till stora finalen BIS, (Best in Show).
Återbud: Om Du av någon anledning ej kan deltaga, skall Du inte
ringa och lämna återbud. Det räcker med att enbart utebli från
tävlingen.
Om
nummerlapp
ej
medföljer
detta
brev,
har
anmälningsavgiften ej inbetalts i tid och Du måste omgående

Mat: Wokvagn med varm korv dricka & kaffe. (Santa Maria buss)
Utställningen är utomhus, anpassa klädsel. Ev. tag med sittplats.
ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER:
Utställare eller hans ombud är skyldig att rätta sig efter angivna
ordningsföreskrifter samt de ytterligare ordningsföreskrifter, som kan
lämnas av utställningens funktionärer. Hund får inte undantagas
bedömning eller bortföras från utställningsplatsen före i utställningsprogrammet angiven tid, med mindre än att ägaren anför skäl, som kan
godkännas av utställningsbestyrelsen.
ANSVAR FÖR SKADA ELLER FÖRLUST:
Hundägare eller dennes ombud står även under pågående utställning
under det ansvar, som följer av lagen om tillsyn över hundar. Utställare
svarar för att hunden är kopplad på ett sådant sätt, att den inte kan
tillfoga sig själv eller andra skada. Arrangerande klubb fritar sig och
sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust, som kan
uppstå för hundägare i samband med utställning, såvida det ej kan ledas
i bevis, att skadan varit en följd av uppenbart bristande
utställningsarrangemang.
FÖRSÖK ATT PÅVERKA BEDÖMNINGEN:
Försök att försämra andra hundars chanser till rättvis bedömning får icke
förekomma. Det är vidare förbjudet att med hjälp av person, som
befinner sig utanför ringen, söka påverka hunds uppvisning. Utställare
får icke inleda samtal med domare under pågående bedömning.
Obehörig person eller hund får icke uppehålla sig i ringen då bedömning
pågår.
KRAV PÅ VACCINATIONER:
Utställare är ansvarig för att deltagande hund skall vara vaccinerad mot
valpsjuka. Hund, (valp), under 1 års ålder- vid lägst 10 veckors ålder.
Hund över 1 års ålder- vid 1 års åldern eller senare. Dock ej för mer än 4
år sedan. Så kallad ”förstagångsvaccinering” får icke ha gjorts senare än
14 dagar före tävlingsdagen. Omvaccinering, s.k. revaccinering, får
utföras intill dagen före tävlingsdagen.
HINDER FÖR DELTAGARE I UTSTÄLLNINGEN:
Hund som är behäftad med smittsam sjukdom, hakmask, skabb eller
annan ohyra eller som är folkilsken, blind eller döv, får ej deltaga. Tik
bör ej deltaga i utställning inom 1 månad före beräknad nedkomst och
75 dagar efter valpning. Det åligger domaren att kontrollera hanhundens
testikelstatus. Hund, vars hårrem behandlats med ämne som förändrar

dess färg eller struktur, får ej deltaga. Behandling med krita av pälsen
är dock tillåten före hundens ankomst till utställningen då kritan skall
vara helt ut borstad. Utställare är skyldig att ställa hund till förfogande
för erforderliga kontroller på begäran av utställningsbestyrelsen.
Närmare anvisningar om hur sådan kontroll skall gå till, utfärdas av
Svenska Kennelklubben.
PARKERING FÖR UTSTÄLLARE:
Elmias Parkeringsfält, Camping 50:-/ 2 dag./ Ej El. Parkering bil: 20:E4: Avfart nr 99, kör mot Kinnarps Arena och Elmia, följ skyltar.
Välkommen till en bra dag tillsammans med Din hund.
V.G. Vänd se kartan.

