Svenska Bouvier des Flandresklubben
Svenska australian cattledogklubben
Välkommen till AfBF:s och SACK:s officiella utställningar på
Degernäs camping, Degerfors den 1:a juni 2019.
Bedömningen

Börjar kl 09.00 och vaccinationskontrollen öppnar 08.00.

Domare

Godelieve de Wit-Bazelmans

Exteriörbeskrivning

Sker i samband med utställningen för de som har föranmält. Bouvierer under cattledogs
bedömning och cattledogs under bouvierbedömningen

Utställningskatalog

Finns att köpa vid vaccinationskontrollen till ett pris av 30:Katalogerna är numrerade och fungerar även som en lott.

Tältzoner

Inga tält närmare än två meter från utställningsringen

Övernattning

För boende kontakta Degernäs camping. Uppge att ni deltar på utställningen och behöver boende
alt. husvagnsplats.

Aktiviteter fredag

Vi ska försöka anordna en gemensam grillkväll på fredag kväll. Var observant på ytterligare mail
under veckan.

Servering

Degerfors Brukshundklubb erbjuder servering på plats med enklare förtäring och fika under hela
dagen. Kom ihåg att ta med växelpengar utifall det inte går att Swisha.

Varma bilar

Kom ihåg att ordna så att du inte behöver sätta hunden i en varm bil under dagen. En bur kan
vara ett bra alternativ.

Nummerlapp

Utdelas vid vaccinationskontrollen.

Anmälda hundar
Bouvier des Flandres

Australian cattledog c:a 10:30

Valpar

5

Valpar

6

Hanar

9

Hanar

12

Tikar

14

Tikar

16

Totalt

23

Totalt

28

Avelsklass

0

Avelsklass

0

Uppfödargrupp

1

Uppfödargrupp

0

Övrig info

Efter utställningen avhålls ett medlemsmöte i bouvierklubben.

Vägbeskrivning

Från Karlstad/Örebro via Karlskoga: Kör väg 205 mot Degerfors. När ni kommer till
Degerfors ligger en golfbana på vänster sida och strax därefter en rondell. I rondellen tar ni tredje
avfarten och följer skyltning mot Degernäs Camping.
Från Laxå/Gullspång via Degerfors: Kör väg 205 mot Karlskoga genom Degerfors. Efter att ni
passerat OKQ8 på er vänstra sida kommer ni till en rondell. I rondellen tar ni första avfarten och
följer skyltning mot Degernäs Camping

Koordinater

RT90: X:6570732, Y:1423271 WGS84: Lat N 59,15,2 Lon 14,27,37 Decimal 59.2506,144603

Övriga upplysningar

Om ni behöver komma i kontakt med någon på utställningsdagen så kan ni ringa på
072 – 722 72 86

Vänliga hälsningar Utställningskommittéerna i AfBf och SACK

AfBF

