
Välkommen till SSBTKS Vinterspecial 2023-02-04 | AW ARENA

Hallen är öppen från kl 07:30
Medtag giltigt vaccinationsintyg, stickprover utförs
Inga valpar under 4mån får komma in! 

Vänligen observera att det inte kommer finnas någon veterinär för avmaskning!
Please observe there will be no vet. for devorming!

I klubbens sekretariat kan man bl.a. hämta ut sin förköpta katalog (glöm inte katalogkvittot som kommer 
med nummerlappen), det finns även ett fåtal kataloger att köpa på plats. Här finns också SSBTK SHOP samt 
rosetter till försäljning. Rosetterna very good, excellent och CK finns att köpa mot uppvisad kritiklapp.
SBT1935 kommer ha några utställningsset till försäljning i sekretariatet. Endast SWISH! 

I hallens café finns kaffe/läsk/snacks (självservering) där man betalar med SWISH. Notera att hallen har ett 
eget nummer så ni inte betalar fika till klubben.
 
Kl 11:00 kommer en foodtruck (www.fredsfoodtruck.se) där man kan köpa lunch!

Vi har två försäljare på plats: Ava Design och VL Dogsports. 

Parkering är gratis men tänk på hur ni parkerar, det finns plats för många bilar om man vill! Det kommer 
finnas parkeringshjälp på morgonen.

Naturligtvis plockar vi upp efter våra hundar och tar hand om vårt eget skräp!

ADRESS: Vitsåvägen 13, 137 91 VÄSTERHANINGE
KONTAKT UTSTÄLLNINGEN: Jennie, ordf.ssbtk@gmail.com / 073 637 81 62
KONTAKT GÄLLANDE DIN ANMÄLAN: Pia, piamolin@telia.com

!! SÄRSKILDA REGLER FÖR HALLEN !!

Kissböter
Kissböter tillämpas om olyckan är framme, vänligen använd utplacerade städstationer och betala med

SWISH till 076 104 71 59 eller BG 5451-6414. Märk betalningen med Kissböter. 

Inneskor
Endast inneskor får användas på konstgräset. 

Löptik
Löptik skall bära tikskydd under tiden hon inte är i ringen.



RINGFÖRDELNING 
Start 09:00

Pga högt anmälningsantal har båda valpklasserna tikar samt championklass tikar fått byta domare från 
Martin Murphy till Mick Clarke. 

Ring 1 Ring 2
MICK CLARKE MARTIN MURPHY
Valpklass I hane 6 Juniortikar 21 
*Valpklass I tik 3 Ungtikar 22
Valpklass II hane 6 Öppentikar 32
*Valpklass II tik 6 Veterantikar 2
Juniorhanar 14 Avelsklass (11)
Unghanar 9 77
Öppenhanar 19 
Championhanar 6 
*Championtikar 6 TOTALT 166
Veteranhanar 3 

78

BIR/BIM valp avgörs i ring 1, de två BIR valparna möts sedan i BIS under finalerna när samtliga hundar är 
färdig bedömda. 

Lunchpaus ca kl 12:30 

Anmäl din avelsklass och uppfödargrupp i sekretariatet! 

I varje officiell klass (dvs ej valpklasserna) kvalificerar sig max 1 hund vardera för BÄSTA HUVUD och BÄSTA 
RÖRELSER. Detta avgörs sen i finalringen där samtliga kvalificerade hanar och tikar möts för att tävla om 
dagens bästa huvud och dagens bästa rörelser. 

BÄSTA PAR anmäler man sig till i sekretariatet (det är gratis men båda hundarna måste vara anmälda till 
utställningen). Domaren kommer bedöma både likhet och samspel. Hundarna behöver inte vara släkt och 
kön spelar ingen roll. Uppge katalognummer på båda hundarna, bedömningen sker i finalringen.

Varmt välkommen och Lycka till! 


