Välkomna till

Rasspecialen 2022

Välkommen till Svenska Staffordshire Bull Terrier klubbens
Rasspecial 20220701-20220703
Fotbollsklubben Gränna AIS håller kiosken på planen öppen 08:30-15:00 lördag och söndag.
De flesta försäljarna har inte möjlighet att ta betalning med kort, så kontanter och SWISH är
att rekommendera.
Parkeringsavgift i anslutning till sportanläggningen som idrottsföreningen ombesörjer kostar
50kr/dag, kontant eller SWISH!
Program för helgen
Fredag 1 juli
16:30 Klubbmästerskap Rallylydnad
Lördag 2 juli
08:00 Klubbmästerskap Lydnad
ca 13:00 Klubbmästerskap Agility
Observera att starttiderna för klubbmästerskapen är preliminära beroende på antar starter. För
er som tävlar finns särskilda PM för respektive gren på hemsidan, www.ssbtk.se !
18:00 Hearing med samtliga domare för söndagens utställning
Lördag ca 20:00 (efter hearingen) får utställarna ställa upp sina tält!
Söndag 3 juli
09:00 Utställning
Lunchpaus ca kl 12-13. Finalerna startar så snart bedömningen är klar i samtliga ringar.
VIKTIGT
-Tält får inte byggas förrän efter hearingen på lördagen, undantag från detta är anmälda
ekipage i klubbmästerskapen som får bygga sina tält på anvisad plats (vänster sida av entrén).
Tag kontakt med tävlingsledningen vid frågor. Tält som ändå byggs innan utsatt tid kommer
att rivas!
- Inga stolar/burar och tält i direkt anslutning till ringarna, gångarna skall hållas fria. Vi har
föreskrifter att följa samt många utställare som tävlar i flera olika ringar som behöver fri väg.
Kampera gör man på anvisad plats bakom baslinjerna. Kontakta gärna arrangören vid frågor.
-Bilar är under inga omständigheter tillåtna på gräsmattorna!
-Vaccinationskontroll kommer att utföras i entrén, håll era intyg redo för smidighetens skull.
Hundar under 4 månader är tyvärr inte välkomna alls. Även besökande, icke tävlande hundar
måste uppvisa giltligt vaccinationsintyg.
- SJÄLVKLART tar vi hand om vårt skräp och plockar upp efter hundarna!
- Fotografering förekommer på tävlingsområdet.
Adress:
Ribbavägen 8, 563 31 Gränna, Sverige
58.024264988533, 14.461792124157318

Varmt välkomna och Lycka till!

Welcome to the Swedish SBTC championship show
20220701-20220703
Gränna AIS (the local football club) will keep the kiosk on competition area open daytime
saturday and sunday.
Most stands are not able to take payment by card, so cash is recommended.
Parking fee 50SEK/day in cash.
Schedule for the weekend
Friday 1 july
16:30 Rally O
Saturday 2 july
08:00 Obedience
13:00 Agility
Observe: time for the club championships are preliminary depending on number of contestants.
Special PM for each competition can be found on our website www.ssbtk.se !
18:00 Hearing with the show judges
Saturday around 20:00 (after the hearing) exhibitors will be allowed to build their tents.
Sunday 3 july
09:00 Show
Sunday approx. 12-13 all judges will have lunch. Finals starts as soon judging in all rings are
done.
IMPORTANT
-No one is allowed to build their tents before 20:00 on Saturday, the only exception is
competitors in Rally O, Obedience and agility who can put their tents to the left of the entrance. All tents built before 20.00 on Saturday will be removed.
-No chairs/cages and tents are allowed in directly adjacent to the rings, corridors shall be kept
free. Camping is done in designated place behind the baselines. Please contact the organizer
for questions.
-No cars are allowed on the area.
-No puppies under 4 months on the competition area
- OF COURSE will each and everyone take care of our their rubbish
and pick up after the dogs!
- Photography occurs in the competition area.
Address:
Ribbavägen 8, 563 31 Gränna, Sverige
58.024264988533, 14.461792124157318

Welcome and good luck!

