SVEKK
Östra Aktivitetsområdet

OFFICIELL RASUTSTÄLLNING
Australian kelpie

6 augusti 2022 Ulriksdals slottspark
Domare: Susanna Uusitupa-Kärppä (Finland)
Antal anmälda hundar:
Hanvalpar – 0 st
Hanar – 27 st
Tikvalpar – 4 st
Tikar – 37 st
Tidsprogram:
• Kl 10:00 - Bedömningen startar med tikvalpar och BIR-valp. Därefter bedöms hanar och sedan
tikar.
• Kl ca 15:00 - Finaler! Domaren utser BIR (Bäst i rasen) samt även BIR i juniorklass, unghundsklass,
öppen klass, bruksklass och veteranklass. Bästa hane & tik i dessa klasser ska alltså stanna kvar till
finalerna. Eventuella avels- och uppfödargrupper anmäls på plats.
Bra att veta:
• Nummerlapp ska bäras synligt i ringen. Nummerlappen hämtas ut i sekretariatet, där du även visar
upp hundens vaccinationsintyg. Utländska deltagare - Glöm inte att ta med er passet!
• Parkering är kostnadsfri och sker på anvisad plats på ängen vid Slottsträdgårdsvägen (se bilaga).
• Vägbeskrivning och skiss över utställningsområdet finns bifogat PM:et, se sidan 2.
• Toaletter finns på baksidan av caféet samt vid stallet utanför grindarna till slottsparken.
• Katalog finns att köpa i sekretariatet för 30 kr (swish eller jämna kontanter) för de som inte har
förbetalat.
• Då domaren bedömer ca 20 hundar i timmen, kan du själv beräkna när det är dags för dig och din
hund.
• Ulriksdals Slottscafé ligger i nära anslutning till utställningsringen, där du bland annat kan köpa
goda smörgåsar, sallader, pajer och fikabröd. Vi rekommenderar ett besök!
• Vänligen placera tält och hundhagar en bit från ringkanten så att ingen hund blir störd och att alla
kan se vad som händer inne i ringen.
• Glöm inte att visa hänsyn till varandra samt plocka upp efter dig och din hund. Vi är väldigt glada
över att få vara i slottsparken och vill såklart vara välkomna tillbaka.
• Kontaktperson under utställningsdagen är Cecilia Mårtenson, tfn 070-270 06 29.
• Frågor innan utställningen? Kontakta oss via kelpiespecial@gmail.com, eller Cecilia Mårtenson 070270 06 29.
• Obs! Hundar under 4 månader får inte vistas på utställningsområdet enligt SKK:s regler. Som
utställningsområde räknas den gräsmatta vi håller utställningen på.
• Första gången på hundutställning? Här finns beskrivet hur det går till: Att gå på utställning | Svenska
Kennelklubben (skk.se)

Vi tackar våra sponsorer:

Skillingarydsalvan AB

Vägbeskrivning till utställning den 6 augusti 2022 vid Ulriksdals Slott
Söderifrån E18
Vid Roslagstull, åk mot Norrtälje/Arlanda. Sväng av mot Oslo/Solna E4/E18. Kör mot Solna, rakt fram. Kör INTE av mot Ulriksdals slott, utan fortsätt rakt fram.
Åk under E4 (bro). Vid trafikplats Järva Krog, håll fil mot Ursvik. Sväng höger mot Sörentorp vid Scandic Hotell. Kör längs med E4 norrut. Sväng höger efter bensinmacken (Circle K). Kör
förbi ridhuset. Kör förbi kolonilotter (höger sida). Håll höger mot Ulriksdals trädgårdar. Du ser då en stor hög häck på höger sida, kör in i hålet och över ängen. Där parkerar du.
Promenera med hjälp av orange snitslar till utställningsplatsen, ca 200 m.
Söderifrån E4
Avfart 169, håll mot Solna/Ursvik. Se ovan.
Obs! Det finns ett fåtal betalparkeringar på Ulriksdals ordinarie parkeringsplats
Norrifrån E4
för andra besökare. Önskemålet från markägaren är att vi använder anvisad äng
för vårt arrangemang.
Avfart 169, håll högra filen, sväng mot Sörentorp. Se ovan.
GPS-koordinater: 59°23'23.4"N 18°00'25.7"E
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