
UTSTÄLLNINGS-PM

Vallentuna Brukshundklubb hälsar er välkomna till vår inofficiella utställning på 
Vallentuna flygfält, lördagen den 22 september 2018.

Vi tackar våra utställare, sponsorer, domare, ringsekreterare, samt övriga 
funktionärer som gör denna utställningsdag möjlig!

Obs, det har pga anmälningarna som i år uppgått till 240 hundar mot tidigare 160 skett 
domarförändringar så att fördelningen blir balanserad i ringarna.

Domare
Joel Lantz Ring 1. grupp 1, 3, 6, 7 & 10
Andreas Lantz Ring 2. grupp 2 & 8     
Anna-Lena Rylander Ring 3. grupp 4, 5 & 9

Program

09.00 Bedömningen startar i ringarna

12.00 Barn med hund (upp till 10 år) och Juniorhandling (10-17år) – Ring 4.
     Anmälan i sekretariatet, 40 kr/ekipage

Domare: Malin Danielsson

12.00 Lunchuppehåll ca 30 – 45 min. för domare och ringsekreterare

Bäst i gruppen bedöms i respektive ring

14.00 ca Finaltävlingar
 
Domarna dömer finalerna tillsammans.

BIS – valpar
BIS – veteraner 
BIS – vuxna hundar

Viktigt att notera
I sekretariatet får du din nummerlapp i samband med vaccinationskontrollen. 

Vaccinationsbestämmelser
Deltagande hundar samt andra hundar som vistas på området ska vara vaccinerade mot valpsjuka
enligt följande:
Hund under 1 års ålder – vid lägst 10 veckors ålder.
Hund över 1 års ålder – vid lägst 10 månaders ålder och får inte vara utförd för mer än 4 år sedan.
Förstagångsvaccination ska vara gjord minst 14 dagar före utställningen.
OBS! Endast hundar äldre än 4 månader får vistas på utställningsområdet.      



Vallentuna Brukshundklubb ligger i utkanten av ett flygfält. Det är inte tillåtet att 
beträda området nära start- och landningsbanan.

För allas trevnad, visa hänsyn mot varandra i och utanför utställningsringen. Hjälp 
oss att hålla utställningsplatsen ren från skräp.
Självklart plockar du upp efter din hund. 

Kom ihåg att ta med vaccinationsintyg, vatten till din hund och gärna något att sitta 
på till dig själv. Tält: det kommer finnas markerade ytor för tält, går bra att ställa upp 
redan kvällen innan men klubben ansvarar inte för utrusning som lämnas obevakad!

Parkeringsavgift 20 kr kontant/swish som oavkortat går till markägaren. Vi är 
tacksamma för jämna pengar. 

Katalog finns att köpa för 25kr vid klubbstugan, lotteri kommer ske på katalognumret!

Cafeterian är öppen med lättare förtäring, kaffe, dricka och annat gott. Betala helst 
med swish!

Vägbeskrivning se http://www.vallentunabrukshundklubb.se/sida-1/klubbfakta/ 
GPS koordinater: 
N 59o 32.424′
E 18o 02.528′

Info/frågor: Carola 070-796 63 31 eller Agneta 0708-47 24 03.

Varmt välkomna och lycka till!

Ta chansen att träna vid nästa ringträningstillfälle onsdagen den 19/9-18 19.00.
På samma fält som utställningen sker. 50kr kontant på plats, ingen föranmälan 

krävs inte heller medlemskap. Öppen för alla!

http://www.vallentunabrukshundklubb.se/sida-1/klubbfakta/

