Välkommen till Borderterrier Sällskapets inofficiella utställning
ÅRETS BORDER lördagen den 27 maj på Herrfallet camping och fritidsområde, Arboga
Vägbeskrivning: Från E18/E20 följ skyltar mot Arboga centrum, följ därefter vägverkets campingskyltar till Herrfallet,
ca 13 km söder om Arboga. Från Katrineholm skyltat från väg 56. De sista 5 km är en smal och krokig väg så ta god tid
på er. Gratis parkering vid restaurangen/badet. Ingen parkering vid utställningsplatsen eller på vägen. Den leder
även till campingstugorna inne på området för oss och andra gäster.
På fritidsområdet finns fina promenadstigar utmed Hjälmarens strand och för barnen lekplats, klätterställningar,
trampbåtar mm. Toaletter finns bakom restaurangen och i närliggande servicehus.
Mat: Restaurangen är öppen fredagkväll 18.00 - 21.00 (beställ gärna i förväg).
Lördag: Kaffe, dricka och korv med bröd till försäljning från kl.10 på utställningsplatsen.
Restaurangen har öppet från kl.10.00 och serverar lättare rätter som sallader, smörgås, kaffe och fikabröd.
”Dagens” kan förbokas.
Nummerlapp ligger med i detta utskick om anmälnings- och medlemsavgiften är betald. Om nummerlapp saknas, visa
inbetalningskvitto i sekretariatet.
Vaccinationskontroll kommer att ske på plats invid utställningsplatsens sekretariat. Kontrollen gäller även
medföljande hundar som inte tävlar! Tag med vaccinationsintyg på samtliga hundar.
Utställningen är utomhus. Ett tunt utställningskoppel, vattenskål, något för hunden att ligga på och något gott att ”muta”
den med i ringen är bra saker att ha med sig.
OBSERVERA! Valpar under 4 månader får enligt SKK,s regler inte vistas inom utställningsområdet!!!!
Eftersom det på fredag är KM i lydnad, agility och rallylydnad på samma plats som lördagens utställning får
naturligtvis inget tältuppsättande förekomma under tävlingarna. Så vi ber alla er ”tältbyggare” på fredag att först förvissa
er om att alla KM är avslutade innan ni börjar sätta upp era tält! Men kom gärna i god tid och se våra duktiga bordrar
tävla!
För allas trevnad och chans att få en bra plats runt ringarna får utställningstält bara sättas upp på anvisad plats 3-5 m
från ringarna, gäller även tältsnören och tak. Tänk på att infarten ej får blockeras med bilar eller tält då man måste kunna
passera med bil eller ev. utryckningsfordon!
Bedömningen startar kl. 9.00 i båda ringarna. Utställningen börjar med en kort introduktion kl.8.45 i hur utställningen
går till. Ca 15-20 hundar bedöms per timme, det ger en fingervisning om när ni skall in, men tänk på att din hund ska in
i ringen redan när första hunden i klassen startar. Bedömningen pågår samtidigt i ringarna därför är det bra att ha en
extra handler ifall det kolliderar om man har flera hundar. Under konkurrensplaceringen i ena ringen tas kort paus i de
andra. Valpar med hp kan bara tävla om Bästa-valp, övriga med HP tävlar om Årets Border.
Tävlingarna Minior- och Junior Handling samt Brace (två så lika hundar som möjligt) anmäls till sekretariatet på
förmiddagen och är kostnadsfri.
Mätning och vägning av hundarna kommer att ske i år, liten present fås vid genomförd mät o väg.
Nosework-uppvisning i lunchpausen, tillfälle till ”prova-på” ges för den intresserade under dagen.
Prova-på-gryt i grytgång med grävlingskinn genomförs under dagen, lite avskilt från utställningsplatsen.
Familje-/kennelfotografering, om 5 hundar med samma kennelnamn poserar samtidigt på bild fås en gratisbild.
BTS-försäljning med bl.a t-shirt, regnhattar, kepsar, handdukar, trimväskor, armband, smycken och tablettaskar mm.
Vi kommer även att anordna lotterier där behållningen går till ”borderterrier-wellfare”och vi tar tacksamt emot
lämpliga priser till dem och även till utställningen. Bidragsgivare får sitt namn och ett tack i BTB nr.2-17
GRILL- och räkbuffé serveras på lördagkvällen (se BTB eller hemsidan) måste förbokas till Herrfallet tel:0589-40110
betalas vid ankomst i reception.

RINGFÖRDELNING
Borderterriersällskapet Inofficiell utställning i Arboga
Lördag 2017-05-27
___________________________________________________________________________
Start av bedömning: KL.9.00 I båda ringarna
Vaccinationskontrollbesiktningen är öppen kl. 8.00 -10.00 .
Domaren dömer c:a 15-20 hundar per timme. Detta kan användas som en liten riktlinje när du beräknar din
egen hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ring 1
Dave Matthews, Hanar
Valpklass I
Valpklass
Juniorklass
Unghundsklass
Bruks / Jaktklass
Öppen klass
Championklass
Veteranklass
Still Going Strong
Kom Som Du Är
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Ring 2
Trudi Baird, Tikar
Valpklass I
Valpklass
Juniorklass
Unghundsklass
Bruks / Jaktklass
Öppen klass
Championklass
Veteranklass
Still Going Strong
Kom Som Du Är
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I FINALRINGEN
Avelsklasser

2 st,

Uppfödarklasser

6 st

