
 
Varmt Välkommen ! 

 
 

Till SSRK/Östgötaavdelningens utställning 2-3 februari 2019 
i Mjölby Ridskola 

Spaniels den 2 februari och retrievers den 3 februari 
 
Vi sänder här din nummerlapp samt PM där finns tider för bedömning och vaccinationskontroll. Har du 
inte fått med nummerlapp är det frågetecken angående din betalning.  
 
Tag med: Giltigt vaccinationsintyg, registreringsbevis och nummerlapp. Glöm ej vattenskål och något åt 
hunden att ligga på. OBS: Valpar under 4 månaders ålder får ej vistas på utställningsområdet. 
Sekretariatet: är öppet från kl. 08.00 till bedömningens slut ca kl. 15.00. Katalog: 40:- 
Finaltävlingar börjar när samtliga ringar är färdigbedömda ca kl 15.00. 
 

Ridhusets caféteria är öppen! 
 
Trimning och borstning: var vänlig och plocka upp alla hår- och pälstussar och lägg i sopsäckarna som 
finn utplacerade runt ringarna. 
 
Plocka upp efter din hund: både inne och ute, tunnor och sopsäckar finns utplacerade. 
 
Rökning: är absolut förbjudet förutom på anvisad plats. Detta p. g. a. brandrisken. 
 
Parkeringsavgift: 40:- Var vänlig respektera vakternas anvisningar! 
 
Vid förhinder: Vid de tillfällen när en domarändring är gjord efter anmälningstidens utgång kan 
anmälningsavgiften återbetalas (minus administrativ avg.40 kr). Dock ska i sådant fall en skriftlig 
begäran, nummerlapp och kvittens inlämnas senast på utställningsdagen före bedömningen av aktuell ras 
startar. Vid domarändring i inofficiell valpklass återbetalas INTE anmälningsavgiften 
Domarändringar för söndagen se bifogad ringfördelning. 
 
Medlemskap: Observera att hundens samtliga ägare måste vara medlemmar i SSRK vid 
utställningstillfället (gäller ej valpar), medlemskontroll genomförs.  
 
Vägbeskrivning: Det kommer att vara skyltat från rondellen vid McDonalds. 
E4an : Kör av motorvägen vid Mjölby Västra avfart vid McDonalds. I rondellen vid McDonalds tag 
vänster mot V Harg. Kör ca 3 km rakt fram, ta höger vid skylt V Harg 11 följ vägen tills nästa skylt V 
Harg 9 tag höger igen.  Ridhuset ligger på höger sida några hundra meter fram. 
 
Övriga riktningar: Väg 32 från Motala, Skänninge så kommer ni direkt på rondellen vid Mc Donalds. I 
rondellen tag vänster mot V Harg. Kör ca 3 km rakt fram, ta höger vid skylt V Harg 11 följ vägen tills 
nästa skylt V Harg 9 tag höger igen.  Ridhuset ligger på höger sida några hundra meter fram. Kommer ni 
från Tranås på väg 32 tar ni höger i rondellen vid Mcdonalds följ sedan den övre vägbeskrivningen. 
 
Upplysningar: Anne Dagbäck Printz mobil. 070-677 17 99   
       
       
       
     
 

Välkommen ! 
 
                           


