Ringfördelning till SSRK Dalarnas utställning
i Rättviks körhall, Rättvik
Lördagen den 12 november 2022.
Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:30 - 11:00.
Slumpmässig ID-kontroll och dopingkontroll kan ske under dagen.
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.
Tänk på att hålla avstånd vid trängsel, då vi fortfarande lever i en pandemi.
Vi följer fortfarande FHM´s rekommendationer att vid MINSTA Symptom på ev Covid. STANNA HEMMA!!
Utställningen går av stapeln i vår fina Körhall
på Stiernhööks gymnasiet i Rättvik.
På grund av dåligt med parkeringsyta, så är inte camping tillåten på utställningsområdet!!
Vägbeskrivning:
Kommer ni från Falu/Borlänge hållet åk då igenom Rättvik riksväg 70. Efter den 5e rondellen, kör då ca
800 meter sväng höger (står Dalhalla på en skylt) och sedan första höger igen. Följ sedan SSRK:s skyltar
till utställningen.
Från Mora hållet, ca 800 meter innan Rättvik sväng vänster (står Dalhalla på en skylt) och sedan första
höger. Följ sedan SSRK:s skyltar till utställningen.
Försäljning av hamburgare, korv, smörgås, kaffe, te, läsk, fikabröd m.m. kommer att finnas i hallen.
Försäljning av hundsaker kommer att finnas
Toaletter och vatten finns inne i hallen.
Parkeringsavgift: 40 kr
Katalogen kommer att finnas digitalt på SSRK Dalarnas hemsida från kl 07:00 respektive dag
Katalog per ring kommer säljas för 20:-/st, betalning med Swish
Avmaskining

Veterinär kommer finnas på plats under 1 timme under helgen, dag och tid kommer läggas ut på
klubbens webb och facebook
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Domarändring
Ras

LABRADOR RETRIEVER valpar

Ring 1

Från domare

Till domare

Karlsson Annelie

Björkman Helene

Börjar kl. 09:00

Björkman Helene
LABRADOR RETRIEVER (Valpklass)
LABRADOR RETRIEVER (Valpklass I)
GOLDEN RETRIEVER
CLUMBER SPANIEL
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Börjar kl. 09:00

Karlsson Annelie
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER
LABRADOR RETRIEVER
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Börjar kl. 09:00

Fryckstrand Henric
FLATCOATED RETRIEVER
CURLY COATED RETRIEVER
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Börjar kl. 09:00

Ragnarson Patric
ENGELSK SPRINGER SPANIEL
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Börjar kl. 09:00

Jaakkola Marjo, FINLAND
COCKER SPANIEL
WELSH SPRINGER SPANIEL
AMERIKANSK COCKER SPANIEL
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TOTALT ANMÄLDA HUNDAR
332
_______________________________________________________________________
OBS!! Rasta hundarna utanför hallen, skulle det hända någon olycka i hallen, så var snäll och
plocka upp genast upp det. Var snäll att respektera avspärrningarna för allas säkerhet, då skolans
elever vistas på området.
Det är rökförbud på skolans/utställnings området enligt SKK:s regler

Varmt välkomna önskar SSRK Dalarna.
Lycka till i ringarna!

