SPHK Nedre Norra inbjuder till officiell dubbelutställning
lördagen den 14 november 2015 och söndagen den 15 november 2015
Plats:

Ridhuset, Sollefteå
Från Kramfors riksväg 90 - sväng höger till ridskolan när ni kommer till
Sollefteå. Från Östersund/Junsele – följ riksväg 90 och när ni passerat Sollefteå
och OK, sväng vänster till ridskolan. Vi kommer att sätta ut skyltar, så håll utkik.

Boende:

Björklundens hotell och vandrarhem har rum till skäliga priser och det finns
möjlighet att ha hund på rummet, dusch och toalett finns dessutom.
Även husvagnsplatser finns samt möjlighet att tälta. www.hotellbjorklunden.com
tel: 0620-158 17

Domare:

Arvid Göransson och Gunilla Sandberg

Raser - dag 1, 14 november 2015:

Siberian Husky Arvid Göransson
Samojedhund, Alaskan Malamute, Grönlandshund –
Gunilla Sandberg
Reservdomare
Lennart Edfors

Raser - dag 2, 15 november 2015:

Siberian Husky Gunilla Sandberg
Samojedhund, Alaskan Malamute, Grönlandshund –
Arvid Göransson
Reservdomare
Lennart Edfors

Anmälningsavgifter
Valpklass 4-6 mån
Valpklass 6-9 mån
Junior-, unghunds-, bruks- och öppen klass
Championklass
Veteranklass från 8 – 10 år
Veteraner över 10 år
Valpklass 4-6 mån
Valpklass 6-9 mån
Junior-, unghunds-, bruks- och öppen klass
Championklass
Veteranklass från 8 – 10 år
Veteraner över 10 år

t.o.m 25/10
Lördag 14/11
180 kr
180 kr
280 kr
280 kr
200 kr
Gratis

26/10 - 2/11
Lördag 14/11
280 kr
280 kr
380 kr
380 kr
300 kr

Söndag 15/11
180 kr
180 kr
280 kr
280 kr
200 kr

Söndag 15/11
280 kr
280 kr
380 kr
380 kr
300 kr

Barn med hund kommer att ordnas. Anmäls och betalas på plats. Dessutom anordnas
juniorhandling och anmälan till den sker via SKK. Kostnad 50 kr.
Fika/lunchförsäljning kommer att finnas på plats. Gemensam middag anordnas på
lördagskvällen på Björklundens hotell och vandrarhem, Sollefteå. Anmäl er till den senast den
10 november till Louise Bonta, tel: 070-221 07 30 eller på mejlen, bontalouise@gmail.com.
Föreläsning kommer att anordnas på lördagen efter middagen. Föreläsningen är gratis.
Kostnad för middag och vem som håller i föreläsningen meddelas senare på hemsidan och i
senare nummer av Polarhunden.

Obs! Anmälan sker via SKK:s internetanmälan se www.skk.se . Vid problem för
utlandsägd hund kan anmälan göras via blankett. För utlandsägd hund ska kopia på
registreringsbeviset skickas till Emma Månsson, Splintvägen 6, 831 72 Östersund.
PM och bekräftelse kommer att skickas ut via mejl!
OBS! Fyll i tydligt och noga på anmälan och skriv ägare på inbetalningen.
Förfrågningar och upplysningar, mejla Louise Bonta, bontalouise@gmail.com,
tel:070-221 07 30 eller Emma Månsson, emma.mansson@gmail.com, tel:073-421-97-11.
OBS!! Sista anmälningsdatum och betalningsdag för tävlingsanmälan är 25 oktober kl:
12:00. Efteranmälningar tas emot mot en extra kostnad på 100 kr/hund och max till 2
november 2015 kl: 12:00. Pengarna ska finnas på SPHK NN:s bg 860-0371 senast 25
oktober 2015. Uppge ägarens namn och reg nr på hunden.
Alla anmälningar är bindande! Inga kontantbetalningar tas emot!
Lördagen räknas inofficiellt som Siberian Huskys rasspecial.
Vill du annonsera i katalogen - företag, kennlar och privatpersoner - kontakta oss för pris och
info. Mail: sphk_show@wildtribes.se eller ring Camilla Eklund, 073-040 27 18.
Försäljning av hundrelaterade produkter kommer att finnas för dem som vill handla, bl a
CAMAS.

Nedre Norras distrikt hälsar alla hjärtligt välkomna!

