Välkommen till Cavaliersällskapets
officiella utställning
Råådalens brukshundklubb,
Helsingborg 12/9 2021
Domare: Gunilla Kuehni Stenberg, Schweiz
Saknas nummerlapp kan ni få den på utställningsområdet
Kataloger säljs ej på plats. Katalogen publiceras på hemsidan https:/www.cavaliersallskapet.net/
Förbeställda kataloger hämtas i sekretariatet. Utställningen kan komma att filmas och fotograferas
Bedömningen startar kl 10.00

Valpklass 1
Valpklass
Juniorklass
Unghundsklass
Öppenklass
Championklass
Veteranklass
Avelsklass

Hanar
1
3
5
4
8
2
0
(1)

Totalt antal hundar

70

Tikar
7
6
10
8
11
2
3
(1)

Vaccination mot valpsjuka: För att få delta måste hunden vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund
under ett års ålder skall vara vaccinerad vid lägst 10 veckors ålder. Hund över ett års ålder skall vara
vaccinerad vid lägst 10 månaders ålder. Vaccination får inte vara utförd för mer än 4 år sedan.
Förstagångsvaccination skall vara gjord minst 14 dagar före utställningsdagen SKK rekommenderar
att hunden är vaccinerad mot parvo, rådfråga din veterinär angående vilka rekommendationer som
gäller för de olika parvovaccinerna.
Stickkontroller av vaccinationsintyg kommer att utföras
Vägbeskrivning: Råådalens Brukshundklubb, Rausvägen 61, 253 74 Helsingborg
Från motorvägen E6 ta avfart Helsingborg Södra, följ sedan skyltar väg 109 mot Ekeby. I första
rondellen sväng höger mot Helsingborg, Bårslöv. Kör ca 2 km rakt fram, du kommer då via en bro
köra över E6:an. Lite längre fram på höger sida ligger Råådalens Brukshundklubb. OBS! Skylten är på
vänster sida av vägen.

Vi blir inte ensamma
Vi kommer att dela den gigantiska appellplanen och parkeringen med Svenska Dalmatier Sällskapet
som också har specialutställning på Råådalens Brukshundklubb ca:60 anmälda hundar.
Parkering
Råådalens Brukshundklubbs parkering har plats för ca 80 bilar.
När parkeringen är full finns möjlighet att parkera på före detta Stenbrogårdens Camping ca 350
meter österut mot motorvägen och snett över vägen från Råådalens Brukshundklubb. Det finns
separat gång/cykelbana på sidan av Rausvägen.
Det finns möjlighet till av/pålastning på den lilla parkeringen mitt emot infarten till Råådalens
Brukshundklubb. OBS! Här kan ni endast lasta av/på och sedan flytta bilen till Stenbrogården. Denna
parkering tillhör inte Råådalens Brukshundklubb.
Cavaliersällskapets Husbilar hänvisas till den övre delen av parkeringen, kontakta Kenneth
0702258014
Husvagnar hänvisas till First Camp Råå Vallar, ca tre km från Råådalens Brukshundklubb.

Frågor angående utställningen kontakta Christine Edvinsson 072-5717474
Frågor angående anmälda hundar kontakta Gabriella Holmström 070-2822226

