Inbjudan till Nationell Rasspecial
Mälarpinschern med Svensk Dvärgpinschervinnare 2022
(SDPV)
När:
Var:
Adress:

2022-05-14
First Camp i Västerås
Johannisbergsvägen, 725 91 Västerås

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 07:30 och bedömningen börjar 09:00.
HP/CK-priser hämtas i sekretariatet efter bedömning, medtag kritiklapp.
Innan slutfinalerna är du välkommen till sekretariatet för att se om du är en av
vinnarna i någon av dagens lotterier.
●

Har du köpt katalog för 40:- tävlar du om fina priser.

●

Lotteriförsäljning fortlöpande under dagen, 20 kr/lott.

●

Ingen kontanthantering, betalning endast via Swish!

Dagens tävlingar
●

Titeln Svensk Dvärgpinschervinnare 2022 tilldelas Bästa Hane & Bästa Tik.

●

Svensk Dvärgpinscher Juniorvinnare 2022 samt Svensk Dvärgpinscher
Veteranvinnare 2022 tilldelas respektive klassvinnare med lägst Excellent.

●

Svensk Dvärgpinscher Valpvinnare 2022 tilldelas klassvinnare med HP.

Missa inte vår Best In Show i slutet av dagen tillsammans med Pinscher där
vinnaren erhåller ett fint vandringspris.
Efter finalerna kommer vi anordna ”barn med hund”. Anmälan sker i sekretariatet.
20:-/ekipage. Pris till alla deltagare!
Det kommer finnas ett fotopodie där du kan föreviga din hund på bild.

Parkering
OBS! Lämna 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.

Försäljning av Profilprodukter
Vi kommer ha profilprodukter för Dvärgpinscherklubben till salu under dagen.

Övrig information
Ej anmälda hundar får tas med om giltigt vaccinationsintyg uppvisas. Hundar
under 4 månader får inte vistas på utställningsområdet.
Området är inte stängt på natten och vi kan inte garantera att kvarlämnade tält,
stolar mm finns kvar i lämnat skick.
Lunch finns att köpa lördag och söndag i form av Mr Mango Foodtruck.
Klubben bjuder på kaffe/the samt kaka under dagen. Efter utställningen kommer
det bjudas på snacks och alkoholfritt bubbel, så stanna gärna hela dagen.
Campingen är öppen för allmänheten under helgen och vi ber er hålla platsen
städad. Vi har begränsad möjlighet att göra oss av med sopor och ber er
vänligen minimera soporna för oss.
●

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 ringsekreterare.

●

Vänligen, håll ert belöningsgodis från marken inne i ringen.

Prova på
Under dagen kommer vi erbjuda möjlighet att prova på både Rallylydnad och
Nosework i en angränsande ring för de som vill prova på.

Dvärgpinscherklubbens styrelse finns på plats och kan svara på eventuella frågor
om klubben, efter finalerna.
Under dagen har du möjlighet att lämna in önskemål och tips på framtida
aktiviteter i en tipslåda.
Eventuella frågor på plats besvaras av:
Anna Clevesjö, 073-535 75 55
Vi önskar alla medlemmar och besökare en trevlig dag med
Dvärgpinscherklubben.

Dvärgpinscherklubben Nationell utställning i Västerås
Lördag 2022-05-14

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 antalet hundar i din ring.
Valpar bedöms alltid först.
OBS! Var ute i god tid - tänk på eventuella köer vid parkering.
Ring 2 börjar klockan 09:00.
Utställningsdomare: Bjørn Erling Løken, Norge

ETT STORT TACK TILL ALLA VÅRA SPONSORER
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