RINGFÖRDELNING
LEKSANDSUTSTÄLLNINGEN
Dalarnas Kennelklubbs
Nordic Dog Show
vid Siljansvallen i Leksand
söndag den 19 juni 2022
Under söndagen bedöms grupp 1 , 5 , 7 , 9 och 10
Start av bedömning: se respektive ring.
Parkering öppen från 7.00
Vaccinationskontrollen är öppen kl 7.30 – 11.30
Parkeringen kostar 40 kr och betalas helst med swish på plats.
Kan även betalas kontant. Gärna jämna pengar! Swishnummer 123 668 5713
Handikapp-parkering finns nära insläppet mot uppvisande av handikappintyg.
I och urlastning kan ske utanför entren men därefter måste man åka och parkera bilen på
vår parkering.
Entré 60 kr. För SKK-medlem, pensionär och barn 7-18 år 40 kr. Barn under 7 år fri entré
En person per hund har fri entré.
Nummerllappar o ringfördelning mailas ut 1-2 veckor innan utställningen. Glöm inte att
Hålla koll på skräpmailen. Saknar du den så maila lenadyrsmeds@hotmail.com så skickar
vi ut på nytt. Finns även möjlighet att få nummerlapp på plats i sekretariatet.
Domaren dömer ca 20 hundar per timme. Detta kan användas som en riktlinje när du
beräknar din egen hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring.
OBS: Var ute i god tid, tänk på eventuella köer vid vaccinationskontroll och parkering.
VALPAR UNDER 4 MÅNADER FÅR EJ VISTAS PÅ UTSTÄLLNINGSPLATSEN
Frågor rörande anmälda hundar kontakta Lena lenadyrsmeds@hotmail.com alt 070-7424991
Under utställningsdagarna nås Lena på 070-7424991
Telefon övrig information av allmän karaktär Olle 070-5541232
Tält kan sättas upp vid ringarna på anvisad plats tidigast kl 18.00 på fredagen.
Servering finns av thaimat, hamburgare, korv med bröd, fikabröd, kaffe och dricka.
Tillbehörsmässa kommer att finnas på området.
Kataloger kommer inte att säljas. Katalog finns att ladda ner på https://www.skk.se/dkk
två timmar innan bedömningen börjar. Katalogsidor sätts dessutom upp vid respektive ring.
Förhandsbeställda kataloger hämtas ut i entrén.
Det finns även möjlighet att köpa lösa blad på sin ras i Priser & rosetter för 10 kr/ras.

Husvagn/husbilsuppställning finns i anslutning till utställningsplatsen och förbokas via
swishbetalning där du uppger REGNR. Kostnad 100 kr/natt.
Swishnummer 123 668 5713
Följ skyltning till husbil/husvagns-ställplats.
Inga hundar i varma bilar tillåts!!! Kontrollanter kommer att finnas på plats

Vägbeskrivning: Siljansvallen, Klockaregatan 21, 79331 Leksand
Ta av från Riks-70 i Leksand vid Sibylla. Följ stora gula skyltar ”Evenemang”
och längre fram ”hundutställning”.

Dalarnas kennelklubb önskar dig och din hund
VÄLKOMNA OCH LYCKA TILL!

___________________________________________________________________
* Framför rasen betyder att det är en domarändring.
+Vid en domare betyder att raser har flyttats från denna domare, se angiven ring
Ras

Från domare

Till domare

Bichon frisé
Bichon Havanais
Bolognese
Coton de tulear
Japanese Shin
Kromfohrländer
Malteser
Norrbottenspets
Papillon
Phalene
Praszsky krysarik
Russkaja tsvetnaja bolonka
Volpino Italiano
Västgötaspets

Cindy Pettersson
Stephanie Walsh
Stephanie Walsh
Joakim Ohlsson
Stephanie Walsh
Joakim Ohlsson
Stephanie Walsh
Anne Buvik
Stephanie Walsh
Stephanie Walsh
Stephanie Walsh
Stephanie Walsh
Anne Buvik
Joakim Ohlson

Charlotta Mellin
Nina Karlsdotter
Charlotta Mellin
Dusan Paunovic
Martin Johansson
Martin Johansson
Charlotta Mellin
Martin Johansson
Branislav Rajic
Martin Johansson
Lois Wilson
Lois Wilson
Martin Johansson
Martin Johansson

