Black & White Dog Show
söndag 23 augusti 2020

Östwestie och Skottefederationen hälsar er välkomna till inofficiell
Black & White Dog Show
Domare:
Birgitta Hasselgren – Skotsk Terrier
Siv Jernhake – West Highland White Terrier
Ringsekreterare:
Anna-Karin Jiderlund, Carmita Lundin, Ammie Hultin, Charlotte Nilsson
Plats:
Täby Hundsällskap, Fyrfotaplan, Viggbyholm/Täby den 23 augusti 2020
Tid:
Bedömningen börjar kl 10.00
Anmälningstid:
Sista anmälan och betalningsdag den 10 augusti 2020

Anmälan:
Anmälan on-line på Westiealliansens hemsida: www.westiealliansen.se eller per post på
SKKs blankett som kan beställas eller skrivas ut från www.skk.se
blanketter/tävlingsanmälan. Den skickas till Anna Burtus, Södervägen 48, 183 64 TÄBY.
Barn med hund, juniorhandling - anmälan på plats i sekretariatet.
Medlemsskap erfodras i antingen Westiealliansen eller Skottefederationen.
Anmälningsavgifter:
Inbetalas på Östwesties PG 505499-4
Nybörjare*, Valp (4-6 mån), Valp (6-9 mån) samt veteraner (8 år-)
Junior (9-15 mån), Unghund (15-24 mån), Öppen klass (15 mån -) Champion (15 mån-)
225 kr för samtliga klasser
Nummerlappar erhålls på plats i sekretariatet.
*Nybörjarklass: Det här är klassen för dig och din hund som bäst fått ett Very Good eller ett första pris i
kvalitetsbedömningen på officiell utställning. Här får hundar med fel som t.ex. inkorrekt bett, svansknyck eller
avsaknad av testiklar delta och vare sig visning eller trimning bedöms hårt. Om du är osäker, prata med din
uppfödare, trimmare eller ring Birgitta Ekbom 070-357 42 11 eller mail birgitta.ekbom@rimrock.nu och be om
råd. Du ska veta din hunds registreringsnummer och/eller stamtavlenamn när du ringer. Det finns möjlighet
att få hjälp med sista uppkamningen av din hund på plats samt att ta ett fint foto efteråt.
Inofficiell utställning: Hundar anmälda i nybörjarklass får ingå i avels-och uppfödargrupper.
OBS! Skriv nybörjarklass tydligt i anmälan om du anmäler per post

Mat:
Kaffe/Te, fika och mat finns att köpa vid utställningsplatsen
Försäljning och lotterier:
Försäljning av prylar samt lotterier med fina priser.
Information:
Skottar - Eva Joelsson, mobil 070-779 65 69 eller e-post joelssoneva@hotmail.com
Westisar – Anna Burtus, mobil 0708-677 483 eller e-post anna@burtus.se
Avlastning/parkering:
De som önskar åka fram till utställningsringen för att lasta av, fortsätt Drakskeppsvägen
fram samt kör ned första höger på Lorensviksvägen. Kör fram till utställningsringen för att
lasta av.
Parkering sker vid den röda tennishallen. För att komma till utställningsringen går du sedan
förbi tennishallen, nedför en liten backe, rakt fram och passerar fotbollsplanen, Täby
Hundsällskaps träningsrink samt hästplanen.

Vägbeskrivning:
VÄGBESKRIVNING TILL UTSTÄLLNINGSRINGEN VID FYRFOTAPLAN I VIGGBYHOLM
E18 mot Norrtälje:
Avfart Viggbyholm (ICA Stop ligger på höger sida) sväng vänster i rondellen och åk över
motorvägsbron och rakt i rondellen mitt på bron, Fortsätt fram till rondellen efter bron och sväng
höger i den rondellen in på Flyghamnsvägen. Tag därefter första vägen till höger (Djursholmsvägen),
kör under motorvägen i viadukten. Håll till vänster i första kurvan precis efter. Följ sedan vägen tills
du kommer till en T-korsning. Där tar du Drakskeppsvägen till vänster och sedan av till höger in på
Lorensviksvägen. Utställningsringen ligger rakt fram vid vattnet, parkering finns in till höger på
grusplanen. Avlastning kan ske precis framför utställningsringen på Lorensviksvägen men parkera ej
där så att vi inte stör de boende i området - stort tack!
E18 mot Stockholm:
Avfart Viggbyholm och sväng sedan höger, fortsätt rakt fram till rondellen och sväng in höger i
rondellen in på Flyghamnsvägen. Fortsättning som ovan

