Dvärgschnauzerringen PM
Välkomna till Cupen den 14 - 15 maj i Västerås.
Vi kommer att hålla till vid First Camp Västerås, Johannisbergsvägen, 725 91 Västerås.
Ring nr 3 & 4
Starttid för utställningen 14/5 är kl. 09.00 och för de arbetande hundarna 15/5 kl. 08.00
Endast hundar äldre än 4 månader och med giltig vaccination får vistas på området. Detta
gäller även medföljande och besökande hundar.
Det är förbjudet att parkera Husbil/Husvagn som skall stå över natt på parkeringen, dessa
hänvisas till campingen. Detta är på order från First Camp Västerås.
Det kommer inte finnas möjlighet att lasta av utan samtliga hänvisas till parkeringen som
ligger i direkt anslutning till utställningsområdet.
Maximal tältstorlek är 3x3m.
Utställningstält får sättas upp på fredagen först då byggnationen är färdig. Respektera att
avståndet från ringen måste vara minst 5 meter. Tält närmare än så kommer att flyttas.
Respektera tältfria zoner!
Det gäller rökförbud inom hela området
Foodtrucken Mr Mango kommer finnas på plats hela helgen för att sälja mat och lättare fika.
Ansvarig på plats är Frida Tjernberg 073-6583335 och Johanna Larsson 070-6904114

Insläpp till utställningen och arbetande klasser från kl.07.30
Medtag vaccinationsintyg, stickprovstagning för vaccination och färgning kommer att ske.
Katalogen, som även är en lott kostar 50 kr. Betalas till Dvärgschnauzerringens swishnummer
1233023389 och finns i sekretariatet.
Lördag 14/5
Ring nr 3
Domare: Oksana Vertinska
Ringsekreterare: Annki Oscarsson och Anna Rydell
09.00 Bedömningen startar med ordning:
Vit 9
Svart 25
Peppar & salt 47
Svart & silver 23
30 minuters lunchpaus efter ca 60 bedömda hundar
Vi beräknar att finalerna börjar ca kl.16.00
Utdelning av nummerlappar kommer ske på plats i sekretariatet från kl. 7.45
”Barn med hund”, ”Junior handling”, ”Parklass”, ”Bästa huvud” och ”Bästa rörelse” anmäls
på plats i sekretariatet samma dag. Alla klasser kostar 40 kr att deltaga i. Betalas till
Dvärgschnauzerringens swishnummer 1233023389. Bästa trimning tas ut av domaren och är
kostnadsfri att deltaga i, de hundar som får delta i bästa trimning får en liten lapp av domaren
under sin bedömning.
KOM SOM DU ÄR
Här finns tillfälle för dig som inte ställer ut i normala fall att få en bedömning av din hund i
klassen ”kom som du är”. Det spelar ingen roll om din hund är klippt, har stående öron,
kastrerad eller annat som inte accepteras på vanliga utställningar - alla är välkomna! Anmälan
sker på plats 14/5 senast kl. 13.30 Bedömningen startar kl. 14. Kostnad 50kr och du behöver
inte vara medlem.
Lördag 14/5 från kl. 9.00-15.00 kom och prova-på agility och rallylydnad. Vi har två banor
uppställda och välkomnar er att komma och få en liten introduktion och möjligheten att få
prova på agility och rallylydnad.
Vi finns på plats så kom gärna och prata hundträning med oss, som vardagslydnad,
koppelpromenader och hundmöten etc.
Apporteringsruta lördag. Från kl. 9-00- 14.00 kom och låt hunden apportera så många paket
den hinner under 1 minut. Vinst varje gång! Kostnad 10kr.

Arbetande grenar söndag 15/5
Sekretariatet är öppet från kl. 8.00 och anmälan för närvaro och utdelning av startnummer
sker inför varje klass, för att undvika trängsel vänligen respektera tiderna!
För deltagande i BIW sker anmälan om närvaro före kl.8.30 i sekretariatet.
Två banvandringar per bana.
Vi kommer i år köra både lydnad och rallylydnad samtidigt på två olika banor.
OBS!! tider är ca tider, tidigast start och kan ändras.
Lydnad startklass med Ingemar Elfström (17 anmälda)
8.40-12.00
Genomgång 1 Kl. 8.40 (8 Ekipage)
Genomgång 2 Kl. 10.30 (9 Ekipage)
Rallylydnad Nybörjarklass med Katarina Strömberg (23 anmälda)
08.40-12.00
Banvandring 1 kl.08.40 (12 Ekipage)
Banvandring 2 kl. 10.30 (12 Ekipage)
Prisutdelning: När klasserna är klara.
12.00-13.00 Lunch och byggnation av agilitybanan
Agility hoppklass1 med Lena Dyrsmeds (23 anmälda)
13.00-14.55
Banvandring 1 tidigast 12.45
Banvandring 2 tidigast 13.45
Prisutdelning: När klassen är klar.
BIW (Best In Work) (16 Anmälda)
Grupp 1, börjar med lydnad kl. 8.40
Grupp 2 Börjar med rallylydnad 8.40.
Grupp 1 Rallylydnad kl. 10.30
Grupp 2 Lydnad kl. 10.30
Prisutdelning i SSPK:s finalring ca kl.15.00
Frågor angående arbetande grenar söndag besvaras av Johanna Larsson 070-6904114
Vi hoppas på två fantastiska dagar med er!
Varmt välkomna
Dvärgschnauzerringen

