Important information to our exhibitors
Veterinary examination
All dogs have to pass a veterinary examination open between 7.30 AM to 11.00 AM,
located close to the parking area. Please check our information board.
The visitors entrance is located in connection to the veterinary examination.
Spot medicine against Echinococcus, 11-13 at veterinary entrance.

STOCKOLMS INTERNATIONAL
EASTER DOG SHOW
KISTAMÄSSAN 18-20 APRIL 2014
(Information in English see page 4)
Viktig information till utställarna

Admission Free admission
The final competition starts at 15.00 PM.
Starting time can be subject to changes.
The show information office “sekretariat “is located in the center of the exhibition area.
They are happy to assist you with any questions
Enquiries about the dog show ,not mentioned as above, please contact Beam Show Service,
+46 13 17 31 91 or by mail to info@beam.se or Stockholms Kennelklubb info@stokk.skk.se

Warmly welcome to
Stockholms International Easter Dog Show 2014

Vi ber dig att innan du kommer till utställningen studera denna information, planskiss och bifogad
ringfördelning. I mängden av dessa uppgifter vet vi att du säkert finner något som kan göra din
tävlingsdag lättare och trevligare.
Veterinärbesiktningen: som alla hundar måste passera, är belägen på baksidan av mässan
(godsmottagning) och ligger i nära anslutning till mässans besöksparkering. Veterinärbesiktningen är
öppen mellan 07.30 och 11.00. I anslutning till besiktningen finns även entré för besökare. OBS! Endast
hundar med giltig vaccination får komma in på utställningsområdet. Detta gäller även medföljande
hundar. Svenska kennelklubben har uttalat att tik inte får delta i utställningen inom 30 dagar före
beräknad nedkomst och inom 75 dagar efter valpning.
Vaccinationskontroll: sker i anslutning till veterinärbesiktningen. Vi påminner om att utställare är
ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer.
Oklara ärenden: Kontakta Stockholms Kennelklubbs sekretariat, beläget i mässanas övre entréplan, som
hjälper dig tillrätta med frågor rörande din tävlingsanmälan, m.m.

OBS!

Kortfattad information i bokstavsordning
Agility: Arrangeras ej vid denna utställning

Hundar FÅR INTE lämnas i bilen
Vaccinerade hundar över 6 månader
får följa med in på utställningsområdet.
Lämna inga värdesaker i bilen

TÖM BILEN SJÄLV!

Parkering se skiss
35 kr/timme eller 100 kr per dygn

Avlastning av hundar och burar: Sker direkt vid parkering.
Bestyrelse: Kontakta utställningssekretariatet i centrum av utställningsområdet
Entrépriser: Vuxna 120:-, Medlem och pensionär 100:-, Barn 7-15 år 80.-, Familj 2+2 300:- barn under 8
år gratis.
Finaltävlingar: Inleds c:a kl. 15.00.
Hederspriser: Försäljning av rosetter och hederspriser sker i centrum av utställningsområdet. Ta med
hundens kritiklapp. Många nyheter! Rosetter och hederspriser utsändes icke i efterhand
Kommisarie: Kontakta utställningssekretariatet
Kommunikationer med bil:
E4 söderifrån - •Ta avfarten KISTA S från E4 för att köra in på Kymlingelänken/väg 279. Håll till höger och
följ skyltar mot Kistamässan.
E4 norrifrån - Ta av från E4 vid avfart KISTA S. •Sväng höger vid andra avfarten och följ skyltar mot
Kistamässan
E18 - •Ta av mot Kista och Stockholm (väg 279). •Ta avfarten till höger in på Torshamnsgatan och följ
skyltar mot Kistamässan.,
GPS-koordinater till huvudentrén: Lat. N 59º 24´ 21.26" Long. E 17º 57´ 24.42"

Kollektivt:
Ta tunnelbanans blå linje 11 från T-centralen mot Akalla. Kliv av vid Kista - restid 17 minuter.
Från Kista Centrums T-banestation är det sedan 12 minuters promenad till Kistamässan. Följ skyltning till
Kistamässan.
Ta pendeltåget från Stockholms central mot Upplands Väsby eller Märsta. Kliv av vid Helenelunds station
- restid 12 minuter. Från Helenelunds station är det sedan 5 minuters promenad till Kistamässan. Följ
skyltning mot Kistamässan.
Lydnad: Lydnadsprov arrangeras ej vid denna utställning
Läkare: Kontakta utställningssekretariatet
Parkering: I direkt anslutning till utställningsområdet finns parkeringsplatser att tillgå.
35 kr/timme eller 100 kr per dygn
OBS! Lämna inga värdesaker i bilen. Töm bilen själv!
Priser och plaketter finns i centrum av området. Inga priser sändes ut i efterskott.
Rastplats: Uppsamlingskärl för bajspåsar finns placerade i området.
Matservering: Serveringar finns i Huvudbyggnaden
Sluttävlingar: Se utställningskatalogen. Reservation för ev. ändringar
Tillbehörsmässa: Försäljningsmontrar finns i anslutning till området
Uppsamlingsplats: För de hundar som skall deltaga i sluttävlingarna ligger uppsamlingsplatsen i
anslutning till finalringen. Förhandsbedömningen sker c:a 30 minuter innan intåget i finalringen.
Uppvisningar: Enligt separat information
Utställningssekretariat: Stockholms Kennelklubbs utställningssekretariat ligger i områdets centrum
Veterinär: Finner du vid veterinärbesiktningen mellan 07.30 – 11.00. I övrig tid hänvisas till
utställningssekretariatet. Veterinären finns även på plats mellan 11.30–13.00 för utställare som behöver
få intyg om avmaskning.
Återbetalning Erlagd anmälningsavgift återbetalas (en avgift på max 40 kronor per hund kan uttas för att
täcka administrativa kostnader) a) om hund inte kan delta genom arrangerande klubbs förvållande (se
dock pkt 4 Force majeure). b) vid domarbyte, se pkt 10 (vid domarändring. Domarändring i inofficiell
valpklass återbetalas inte anmälningsavgiften). c) om ett av domare meddelat domslut upphävs,
förutsatt att beslutet om att upphäva domslutet inte är grundat på förhållande som ägaren eller uppvisaren
ansvarar för (se dock pkt 21). d) om anmälan avvisas av arrangören, t.ex. på grund av att hunden inte har
rätt att delta eller att anmälan/anmälningsavgiften inkommit för sent.
Om hund inte kan delta på grund av skada/ sjukdom återbetalas inte anmälningsavgiften.
Vi önskar dig en trevlig utställningsdag. Har du några synpunkter, är vi mycket tacksamma om du framför
dessa till oss, så lovar vi att försöka tillmötesgå dem så gott vi kan

STOCKHOLMS KENNELKLUBB
http://stokk.se

