Välkommen till Welsh Springer Spanielklubbens Club show
På Wenngarns Slott (Sigtuna) Söndagen den 15 september 2019

INFORMATION TILL UTSTÄLLARE
Start av bedömning kl 09.00, följ skyltar från parkeringen. Nummerlappar och katalog
hämtas ut vid sekretariatet vid ringen nere i Slottsträdgården. OBS, ca 300m att gå
från parkeringen!
Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som en
riktlinje när du beräknar din egen hunds bedömningstid med hjälp av
hundantalet. Ingen entréavgift.
OBS!!! Var ute i god tid.
08.00 kommer ringträning att erbjudas för dom som önskar innan bedömningen
startar i ringen bredvid bedömningsringen.
Frågor angående utställningen hänvisas till Jennifer Botos på telefonnummer
0708336560 eller Iiris Pohjalainen på mejladress: wsskclubshow2019@gmail.com.
På Club Show i år planerar vi att hålla en så kallad Silent Auction på saker med
welshankytning. Har du något du vill skänka ta med det på söndag. Lämnas på
morgonen i sekretariatet.
Ett lotteri kommer också att anordnas under dagen med dragning före finalerna.
Juniorhandling och barn med hund kommer att anordnas under dagen och anmälan
går att göra på plats, 50kr i anmälningsavgift.
Åldersklasser 10-13 år och 13-17 år.
Hitta hit:
Bil
Adress: Wenngarns slott 193 91 Sigtuna
Se vägbeskrivning här
GPS koordinater: 59.648772, 17.719628
Kommunalt
Det går bra att åka kommunalt från Uppsala, Knivsta, Arlanda och Stockholm.
Både buss UL 183 och SL 579 stannar vid hållplatsen Venngarnsvägen

Cykel eller till fots
Från Märsta finns det cykelvägar till Sigtuna Stad och därifrån en naturskön cykelväg
genom Viby by och Sigtuna golfbana.
Parkering:
Gratis parkering på anvisad plats av parkeringsvakter i gula västar.
OBS! INGA TÄLT FÅR SÄTTAS UPP FÖRE SÖNDAGEN den 15 september.

Matservering:
OBS! Pga. Många anmälda så kommer vi inte att kunna ha en gemensam picknick
mellan klasserna. Förtäring finns däremot på området. Se nedan:
Slottscaféet är öppet från kl 09.00-18.00. Här serveras lunch efter säsong såsom
soppbuffé, lasagne, sallader och fika. Korvgrillning kommer även att finnas från kl
10.00-16.00.
Wenngarns bageri och café (Uppe i byggnaden kallad ”Stallet) erbjuder frukostbuffé
kl. 8-12, 125:- med hund och har öppet till kl 17.00. Frukostfralla skinka/ost och
kaffe/te, 55:-.
Stor Soppbuffe 2 x soppor, 1 vegetarisk och gulaschröror, ostpajer, oliver m.m samt
bröd från bageriet inkl. kakbuffe och kaffe/te, 169:-.

Följande vinnare skall utses under dagen:
Barn med hund.
Juniorhandling åldersgrupp 10-13 år och 13-17 år.
BIS 1 & BIS 2 (Best In Show)
BIS 1 & BIS 2 valpklass 1
BIS 1 & BIS 2 valpklass 2
BIS 1 & BIS 2 Junior
BIS 1 & BIS 2 Jaktmeriterad hund
BIS 1 & BIS 2 Veteran
BIS 1 & BIS 2 Senior
BIS Avelsgrupp
BIS Uppfödargrupp
Bästa Svenskfödda
Bästa rörelser
Bästa huvud

Stort tack till våra sponsorer som så generöst har bidragit
till vår Club show!
GK Rör
Purina
Agria
Triller Bröd
LS Produkter
Alac
Carsten Haven
Himla

Varmt välkomna!

