Höganäs hund 2022
Exteriörbeskrivning – Söndagen 3 juli
Domare: Yvonne Brink
Utställnings/tävlingsområdet öppnar kl. 7.30. Kom i god tid till din angivna tid. Dock är alla tider
ca-tider och det kan förekomma att du får vänta!
Vaccinationsbestämmelser
Samtliga tävlings- och utställningshundar måste passera vaccinationskontrollen
tillsammans med sitt vaccinationsintyg. För att få delta måste hunden ha godkänd vaccination
mot valpsjuka. Svenska Kennelklubben rekommenderar även att hunden är vaccinerad mot
parvovirus.
Valp under 4 månaders ålder får inte vistas inom utställningsområdet!
Sekretariatet öppnar kl.7.30. Du anmäler i sekretariatet att du finns på plats. Beskrivningen äger
rum på grusplanen, strax till höger efter vaccinationskontrollen. Beskrivningen startar kl. 8.00. Det
underlättar om du finns på plats när det är din tur så vi slipper leta efter dig!
Det är 25 stycken som ska beskrivas och de får startlistan per mail ca 1 vecka före. Reserverna är
meddelade via mail och har fått möjlighet att stå kvar.
Handikapparkering
Handikapparkering, endast för personer med handikapptillstånd, finns i begränsad omfattning i
anslutning till utställningsområdet. För info ring 0709-647603.
Mat
I serveringen finns hamburgertallrik, korv, smörgåsar, kakor, kaffe, läsk, godis med mera … så
matsäck kan du glömma hemma!! Vi har även vegetariskt alternativ. Vi tar swish och kontanter!
Camping
Lerbergets camping ligger nästan granne med brukshundklubben, vackert belägen vid Öresund.
Tel:042–331400, www.lerbergetscamping.se
OBS! Det finns tyvärr ingen plats till husvagnar & husbilar på klubbens område.
För allas trevnad ber vi dig använda bajspåsen du får samt plocka upp allt som du har haft runt
omkring dig. Ta gärna med ditt utställningstält, vi vill dock att de ställs upp minst en meter från
ringarna och endast på anvisad plats.
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Rökning är helt förbjudet på våra appellplaner!! Rökning sker utanför stora appellplanen
vid västra grinden där det finns askfat. Var vänliga att plocka upp efter er, inklusive
snusprillor!
Om du har några frågor kontakta Anette Stemark på exterior@hoganashund.com eller
0733-64 50 77.

Välkomna till Höganäs hund 2022!
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