Dvärgpinscherklubbens Nationella utställning
Mälarpinschern med SDPV-21
2021-09-25 First Camp Västerås
Hitta hit: Johannisbergsvägen, 72591 Västerås
Koordinater: 59.5710016 16.52127859999996

Varmt välkomna till årets rasspecial!
Vi ber er läsa igenom informationen för en trevlig och smidig tävlingsdag
Nummerlapp hämtas ut i Dvärgpinscherklubbens sekretariat tillsammans med
anmälningsgåva.
Sekretariatet öppnar 7.30 och bedömningen börjar 09:00
Alla är välkomna till sekretariatet efter bedömning för utdelning av vinst i nummerlappslotteriet
och ev. HP / CK priser. Inga CK rosetter delas ut i ringen utan i sekretariatet kan du välja mellan sak
eller rosett. Ta med kritiken och välj din vinst. Självklart kan du välja sak och köpa rosetten.
Köper du en katalog för 40:- tävlar du om fina priser.

Ingen kontanthantering, betalning endast via Swish!
Vi har begränsad möjlighet att göra oss av med sopor och ber er vänligen minimera soporna för
oss. Campingen är öppen för allmänheten under vår dag och vi ber er hålla platsen städad.
Titeln Svensk DvärgPinscher Vinnare 2021 delas ut till Bästa Hane & Bästa Tik
SvenskDvärgPinscherJuniorVinnare 2021 och
SvenskDvärgPinscherVeteranVinnare 2021 tilldelas respektive klassvinnare med lägst Excellent
SvenskDvärgpinscherValpVinnare 2021 tilldelas klassvinnare MED HP
Ej anmälda hundar får tas med om giltigt vaccinationsintyg uppvisas. Hundar under 4 månader får
inte vistas på utställningsområdet.
OBS. Inga hundar i bilarna, det kan snabbt bli varmt!
Parkering är gratis och sker på anvisad plats. Ingen möjlighet finns till avlastning på annan plats.
Området är inte stängt på natten och vi kan inte garantera att kvarlämnade tält, stolar mm finns
kvar i lämnat skick.

Lunch och fika finns att köpa lördag och söndag i form av Mr Mango Foodtruck
✓ Utanför ringen får ingen vistas närmare ringen än två meter.
✓ Tält får inte sättas upp närmare än fem meter från ringen. Om kommissarien bedömer att tält står
felaktigt så förbehåller vi oss rätten att flytta det till anvisad plats.
✓ Kritiklappar hämtas inte av deltagarna i domartältet utan dessa delas ut av ringsekreterarna.
✓ Undvik trängsel samt håll avstånd både i och utanför ringen.
✓ OBS! Tänk på att inte slänga ut mat eller godis på marken i ringen.

Missa inte vår Best In Show tillsammans med Pinscher!
Vinnaren erhåller ett vandringspris
Ev. frågor på plats besvaras av Sabina Andersson 0706960031

Vi önskar alla medlemmar och besökare en trevlig dag med
Dvärgpinscherklubben
Dvärgpinscherklubben Nationell utställning i Västerås
Lördag 2021-09-25
___________________________________________________________________________
Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som en riktlinje när du
beräknar din egen hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring.
Valpar bedöms alltid först i respektive ras.
OBS!!! Var ute i god tid - tänk på eventuella köer vid parkering.
Ring 2

Börjar kl. 9:00

Lundström Per
DVÄRGPINSCHER

59

VALPAR

13

HANAR
Juniorklass
Unghundklass
Öppenklass
Championklass
Veteranklass
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TIKAR
Juniorklass
Unghundsklass
Öppenklass
Championklass
Veteranklass

7
3
9
3
3
__
59

TOTALT ANMÄLDA HUNDAR

59

VI VILL RIKTA ETT STORT TACK TILL VÅRA
SPONSORER

