Vi välkomnar dig och din hund till Svk FUR-Specialen 2019 i Torpa
Svenska klubben för Ungerska Rashundars specialutställning vid
Torpa Bystuga18 maj 2019,
69 hundar anmälda med fördelningen nedan.
Bedömningen startar kl. 09.00, Domare: Anne-Chaterine Edoff
Pumi 35 (+1)
Mudi 13
Puli 20
Totalt 69 st
Vi har valt att presentera ca. tider för dagen. Var ute i god tid!
09.00 Utställningen öppnar, Bedömning startar med PUMI
11.30 Lunch
12.00 Bedömning fortsätter med MUDI
13.00 Bedömning PULI
14.30 BIS finalerna som inleds med barn med hund och parklass därefter BIS minvalp, BIS valp, BIS junior, BISveteran, BIS-uppfödare, BIS-avelsklass, BIS vuxen.
Bindande anmälan till nedan nämna aktiviteter görs per mail svkfur@telia.com senast 10/5.
16.00-17.30 Föreläsning i Bystugan
”HUNDAR – historiskt, nu och i framtiden. Hur uppfödare och ägare påverkar beteende
mm.”
Ungerskt Party på baksidan av Bystugan ute eller inne i det stora tältet.
18.30 ”Ungersk tid” Mingel och tilltugg
19.00 Serveras äkta Ungersk Gulasch 100:-/pers inkl måltidsdryck och kaffe
Har vi tur kommer det några överraskningar under kvällen..........
Under dagen kommer museet vara öppet för visning 50:- i inträde, väl värt ett besök.
Läs mer på www.torpabystuga.se
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 på plats.

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 & parklass
Vaccinationsbestämmelser
Barn med hund och parklass tävlar i direkt anslutning till finalen. Anmälan
Utställare är ansvarig för att deltagande hund erhållit
före kl. 13.00 i sekretariatet, avgift 50 kr.
föreskrivna vaccinationer. Valpsjuka; Deltagande hund skall
vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under 1 års ålder vid lägst
Fika/servering
tio veckors ålder. Hund över 1 års ålder – vid 1-årsålder eller
Besök bystugans serveringen som håller öppet för oss och erbjuder varm
senare, dock ej för mer än fyra år sedan. Så kallad förstagångsvaccin får toast, tekaka med ost och korv, kokt korv, kakfat med bulle, mjuk kaka och
inte ha gjorts senare än 14 dagar före tävlingsdagen.
liten kaka, glass, dricka, kaffe och the,.
Parvovirus-infektion; SKK rekommenderar att hunden är vaccinerad mot
parvo och kennelhosta. Rådfråga din veterinär om vilka rekommendationer
Övrigt
som gäller för de olika parvo-vaccinationerna. Observera! att inga valpar Utställningskatalog kan ni köpa på utställningsplatsens
yngre än 4månader får vistas på utställningsområdet. Detta i enlighet med sekretariatet, pris: 50 kr vilket då inkluderar dragning i
SKK's regler.
kataloglotteriet. Svk FUR har Swish: 1234710901
Dräktig tik och valptik
Dräktig tik med beräknad nedkomst inom 30 dagar får ej delta.
Parkering och vägbeskrivning
Tik får inte delta förrän 75 dygn efter valpning.
Hänvisning till parkering enligt skyltar. Vägbeskrivning till Torpa, 340 12
Annerstad på www.torpabystuga.se
Uställningspersonal
GPS-Kordinater: N 56° 42.451' E 13° 467
Kommer att finnas på plats från kl. 7.30
vid frågor ring: Gitte 070-8150332, Lena 070-4772866
Camping
Det går att campa på platsen. Bokning görs hos Ewa 070-2267437 alt
Sekretariat
Bengt 070-5247839
Sekretariatet kommer att finnas i anslutning till utställningsplatsen,
Det kommer finnas möjlighet att beställa frukost 75.-/pers. Serveras tidig
se skyltar. Vi kommer också ha lite försäljning av rosetter mm.
lördag och söndag morgon. Bindande anmälan svkfur@telia.com

Glöm inte din hunds stamtavla och vaccinationsintyg och självklart hjälps vi alla åt att lämna utställningsplatsen ren och fin.

Lycka till!
Välkomna till en härlig dag i Torpa!

