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         Vi välkomnar dig och din hund till

Svk FUR-utställningen 2018 och hoppas ni

      får en riktigt trevlig och givande dag.

Svenska klubben för Ungerska Rashundars officiella utställning på Hökensås 
Camping, Tidaholm 26 maj 2018, 46 hundar anmälda med fördelningen nedan. 
Bedömningen startar kl. 11.00 

Domare: John-John Johnsson
Puli 26
Pumi 17
Domare: Boo Lundström
Mudi 3 – Totalt av SvkFUR-raser 46 st
(Kuvasz -Svenska Kuvaszklubben) 

Som avslutning på dagen har vi BIS finalerna.
(Avels & uppfödargrupp samt valp, veteran & vuxen).
Domaren dömer mellan ca. 20 hundar per timme. Var ute i god tid!

                      Vaccinationskontroll
Din bekräftelse tillsammans med det obligatoriska
vaccinationsintyget är din och din hunds entrébiljett. Vid oklara
ärenden vänd er till Svk FUR’s representanter som finns vid
ringen. 

                   Vaccinationsbestämmelser
Utställare är ansvarig för att deltagande hund erhållit
föreskrivna vaccinationer. Valpsjuka; Deltagande hund skall
vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under 1 års ålder vid lägst
tio veckors ålder. Hund över 1 års ålder – vid 1-årsålder eller
senare, dock ej för mer än fyra år sedan. Så kallad
förstagångsvaccin får inte ha gjorts senare än 14 dagar före
tävlingsdagen. Parvovirus-infektion; SKK rekommenderar att
hunden är vaccinerad mot parvo och kennelhosta. Rådfråga din
veterinär om vilka rekommendationer som gäller för de olika
parvo-vaccinationerna. Observera! att inga valpar yngre än 4
månader får vistas på det utmärkta utställningsområdet. Detta
i enlighet med SKK's regler.

                      Dräktig tik och valptik
Dräktig tik med beräknad nedkomst inom 30 dagar får ej delta.
Tik får inte delta förrän 75 dygn efter valpning.

                    Uställningspersonal
Kommer att finnas på plats från kl. 10.00, vid frågor ring 070-
4772866 eller 0708-150332

Sekretariat
Sekretariatet kommer att finnas i anslutning till utställnings-
platsen, se skyltar. Där kommer även det vara prisutdelning så glöm inte att ta 
med din kritik och gå till sekretariatet. Vi har också lite försäljning av rosetter 
mm.

Nummerlapp och oklara ärenden
Din bekräftelse kommer skickas ut via mail tillsammans med
detta PM. Nummerlapp skriver ni själva ut och tar med.
                          

Barn med hund
Barn med hund tävlar i direkt anslutning till finalen. Anmälan
före kl. 13.00 i sekretariatet, avgift 50 kr.

Fika/servering
Servering finns på campingen. 

                       

Övrigt
Tänk på att all bedömning sker utomhus, ta med regnkläder etc.
Utställningskatalog kan ni köpa på utställningsplatsens
sekretariatet, pris: 50 kr vilket då inkluderar dragning i
kataloglotteriet. Svk FUR har Swish: 1234710901

Klubbarna bjuder in till gemensam grillknytis på lördagkväll efter specialen. Start 
18.30 vid samlingslokalen på Hökensås camping. Vi fixar: Sallad, bröd o smör, 
dricka (alkoholfri), kaffe och kaka. Grillar, tallrikar, muggar och bestick finns på 
plats. Ni fixar: Det ni vill grilla (dricka med % om så önskas) ett glatt humör. 
Anmäl ert intresse för deltagande till svkfur@telia.com senast den 21/5. Har 
ni frågor kring helgens arrangemang är ni välkomna att skriva till samma adress. 

Parkering sker på anvisad på plats. Adress:  Hökensås Camping & Stugby, Håkängen 1, 52291 Tidaholm
Fr. Jönköping tag väg 195 mellan Hjo & Jönköping. I  Brandstorp 40 km N Jönköping, sväng mot Hökensås

Glöm inte din hunds stamtavla och vaccinationsintyg och sist men inte minst Lycka till!


