
  

RINGFÖRDELNING  

Svenska terrier brasileiroklubben  

Rasspecial   

Lördag 2017-08-26  

___________________________________________________________________________  

Start av bedömning kl.: 11:00  

Anmälda hundar: 21st.  
Ring 1:  Terrier brasileiro  

  

Allmän info:   

Veterinärbesiktningen: Som alla hundar måste passera, är belägen mellan parkering och 

utställningsområdet, och är öppen mellan 07.30 och 11.00, se planskiss. I anslutning till besiktningen 
finns även entré för besökare. Ingen entréavgift för medföljande personer. OBS! Endast hundar äldre 

än 4 månader och med giltig vaccination får komma in på utställningsområdet. Detta gäller även 

medföljande hundar. Svenska kennelklubben har uttalat att tik inte får delta i utställningen inom 30 

dagar före beräknad nedkomst och inom 75 dagar efter valpning.   

Vaccinationskontroll: Sker i anslutning till veterinärbesiktningen. Vi påminner om att utställare är 

ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer.   

  

Matservering: Det kommer att finnas foodtrucks med grillade surdegsmackor, kycklingburgare, Jerk 
pork Burgers samt även servering av kaffe, bullar, kakor, smörgåsar, läsk, juicer, lemonad, godis, frukt 

m.m.  

  

Parkering: Parkeringsavgift 50: -. Kontant eller swish betalning. OBS! Lämna inga värdesaker i bilen. 

Töm bilen själv! Husbilar hänvisas till särskilda husvagnsparkering, avgift 150 kr. För bokning av plats 

se hemsida www.stokk.se  

  

Rastplats: Uppsamlingskärl för bajspåsar finns placerade i området.  

  

Vägbeskrivning: E4 från Stockholm och Uppsala: Trafikplats Arlanda, följ skyltning väg 273 mot 

Almunge, Norrtälje.  

Efter 8 km följ skyltning höger och fortsätt 4 km till STOXA  
E18 från Enköping: Trafikplats Stäket, följ skyltning väg 267 mot Arlanda, följ skyltning väg 273 mot  

Almunge, Norrtälje. Efter 8 km följ skyltning höger och fortsätt 4 km till STOXA  

För er som använder gps eller skriver ut vägbeskrivning från hitta.se ange Skepptuna golf. 

GPS koordinater: Lat N 59° 40’ 55.1” Long E 18° 06’ 04.1”  

  

  

   

  

  

  

  

http://www.stokk.se/
http://www.stokk.se/
http://hitta.se/
http://hitta.se/
http://hitta.se/


 VARMT VÄLKOMMEN TILL VÅR RASSPECIAL! 

  

Utställningen: Utöver den vanliga bedömningen kommer 

domaren dessutom att dela ut nomineringar för bästa 

huvud, bästa rörelse och gladaste brassen.  Efter 

utställningen så kommer de hundarna som har blivit 

nominerade tävla om vem som vinner titeln i de olika 

kategorierna.   

 

Nummerlapp: Delas ut på plats. 

 

Katalog: Finns kostnadsfritt. 

  

Ringträning: Har du aldrig ställt ut förut så kommer vi ha en liten ringträning vid vår ring, ring 1, innan 

utställningen klockan 10:30.  

 

Efter utställningen: Kommer vi att grilla, leka och ha ett kort medlemsmöte på utställningsområdet. 

Medtag egen mat och dryck, klubben ordnar grill.

  

      
        
             
         
  

    
  
  

Var med och gör vår special till en minnesvärd dag! 

!   

VARMT VÄLKOMNA!  

  

  


