Välkommen till
Svenska Griffonsektionens
officiella utställning
Lördagen den 21 Augusti 2021
Backamo Lägerplats, Ljungskile
Domare: Julia Hierner,
Kennel Hierners
RING 10
Startar kl: 12.30
Petit Brabancon
22 st
Griffon Belge
8 st
Griffon Bruxellois
8 st
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 i din ring.
Valpar bedöms alltid först i respektive ras.
SKK’s vaccinations regler och doping reglemente gäller
VALPAR UNDER 4 MÅNADER FÅR EJ VISTAS PÅ UTSTÄLLNINGSPLATSEN
Gratis parkering och entré, följ skyltar
OBS! Katalog kommer ej att säljas utan endast ett visningsex kommer att finnas på plats, den
läggs ut på hemsidan och Face Book sidan kl. 0700 den 21/8.
Vaccinationskontroll sker genom stickprov av bestyrelsen eller av dem utsedd person
Tält får ej sättas upp närmare än 2 m från ringen och respektera att det är annan rasklubb
i ringen från kl.09.00 fram till paus så de får plats först med sina tält.
Handsprit kommer att finnas vid info / Café
Backamo kommer ej ha någon försäljning av mat eller dryck varför vi kommer att hålla med liten
försäljning av: Mackor, kaffe, kaka och dricka
OBS! för att underlätta för oss att kunna beräkna inköp samt göra det så covid anpassat
som möjligt är vi mkt tacksamma om ni förbeställer era smörgåsar.
På mail: ell-ells@telia.com ELLER TEL 0735268094
Falukorv & ägg macka 20 kr ( bröd, smör, sallad, stekt ägg & falukorv, gurka, tomat )
Ost & skink macka 10 kr ( bröd, smör, sallad, ost, skinka, gurka, tomat )
Silvia kaka 5kr
Kaffe 5 krDricka & vatten 10 kr
Särskilda önskemål? Bara att ta kontakt på mail ovan
Vägbeskrivning: Backamo ligger vid väg 167 mot Lilla Edet ca 5 km sydost om Ljungskile. Från
E6: Ta avfart 92 och följ väg167 mot Lilla Edet. Efter drygt 6 km är du framme vid Backamo Från
R45: I Lilla Edet ta väg 167 och kör denna ca 12 km sedan är du framme i Backamo GPSkoordinater :58°10'55.6"N 11°58'57.5"E 58.182116, 11.982633

Tänk på att:
Bär gärna munskydd eller visir
Sprita händerna ofta
Håll avstånd
OBS OBS OBS!
TILL ALLA MEDLEMMAR / DELTAGARE
KOM TILL INFO / CAFE OCH HÄMTA
Varje deltagare / medlem får en kasse med blandade saker från sponsorerna
1 Jubileums handduk från SGS
1 medlemsgåva till alla SGS medlemmar för att fira 60 år som klubb

VAR RÄDDA OM ER OCH
VARANDRA

HÅLL AVSTÅND

Joanna Nyroos

