Välkommen till inoﬀ. utställning 25 August

2019 på Ale BK

Domare. Viive Maranik, kennel Marland Estland.
Utställningen är öppen för alla skottar över 4 månader

Bedömningen startar kl.11.00 med paus efter hanar.

Anmälningstiden: Sista dag för anmälning är 5 augusti .
Anmälan skickas till mail. petervds62@hotmail.com
Uppge Hundens namn, reg nr,kön, klass, uppf och ägare,samt adress.
OBS ,man ska vara medlem.
Övrig info. Peter van der Steen 073168527.
Anmälningsavgift. 275:- /hund i alla klasser, förutom. ”Kom som du är ” valp och veteran där
avgiften är 200:- . På BG 160-2333 om du inte är medlem betal 250:- .
För ägare ,som anmäler fler än 2 hundar, så är anmälningsavgiften fr o m 3:e hund halva priset.
Klassindelning : kom som du är ( konkurrerar ej i övriga klasser)
valpklass 4-6 mån. valpklass 6-9 mån. juniorklass 9-15 mån. unghundklass 15-24 mån.
öppenklass från 15 mån. championklass ,hunden ska vara svensk Champion.
veteranklass från 8 år. Uppfödarklass. 4 hundar av egen uppfödning ( Ferox pris utdelas)
10 avelsklass hund med fyra avkommor.
Ale brukshundsklubb ligger ca 5 km från motorvägen E45. Förtäring finns att köpa.
Utställningen är utomhus på gräsyta, parkering är gratis.
I pausen har vi kataloglotteri och vanliga lotter med fina priser.
Vägbeskrivning:
Gamla Kilandavägen 84, 449 70 Nödinge
Ale BK ligger i Nödinge, som ligger ca 2,5 mil norr om Göteborg vid RV 45.
Från Nödinge är det ca 5 km till Ale BK.
Sväng av vid avfart 85 på motorvägen (E45) vid Nödinge
(Ale Torg), följ vägen mot Ryd, förbi häst/
smådjurspraktiken, vid rondellen tar du till vänster mot
Ryd, förbi sjön och Idrottplats, fortsätt vägen fram ca 3
km tills du passerat en liten bro i en svacka - ca 100 m
efter bron ligger Ale BK!
GPS-koordinater: N 57° 88' 60.48" E 12° 10' 88.70"

