VÄLKOMMEN TILL SPECIALKLUBBEN FÖR SHIH TZU
OFFICIELLA UTSTÄLLNING I SALA FOLKETS PARK
DEN 23 FEBRUARI 2020
46 st. hundar anmälda,7 valpar , 22 hanar, 17 tikar
Bedömningen börjar kl 09.00
Domare: Dan Ericsson, SE
Domarelev Per Lundström
SKK:s utställningsregler gäller.
Glöm inte vaccinationsintyg.
Vaccinationskontroll och insläpp från kl 07:30
Nummerlapparna delas ut på utställningen
Det kommer att vara juniorhandling innan BIR & BIM

Katalog 60:- Det blir dragning på katalogerna
Kontanter endast i små valörer samt Swish
Swish nr 123 123 29 41 ( tillhör Övre Norra kretsen )
Servering finns på plats.
Valpar under 4 månader får inte tas med in på utställningsområdet.
För de som vill ha sin HP eller CK rosett
så kommer dessa att kunna hämtas hos ringsekreterarna
För upplysningar Mia mobilnr: 0705 71 79 77
Hjälp oss att hålla rent på utställningsplatsen genom att plocka upp skräp efter dig
både inom- och utomhus.

Specialklubben För Shih Tzu önskar alla
utställare välkomna till en trevlig dag
Vägbeskrivning nästa sida

Vägbeskrivning
Adress: Ökebrogatan 3A, Sala
GPS-koordinater: 59.9218ºN 16.5773ºE
Från Stockholm/Enköping
Riksväg 70 mot Sala. I första rondellen, OKQ8, kör rätt igenom mot centrum. Vid andra
rondellen, Lidl, sväng mot vänster mot centrum. I tredje rondellen, kör rätt igenom. I fjärde
rondellen, ICA, kör rätt igenom mot Broddebo. I femte rondellen, kör rätt igenom och ta
sedan första avtagsvägen till vänster.
Från Borlänge/Avesta
Nya riksväg 70 mot Sala. Sväng vänster mot Moklint/Broddebo. Efter Måns Ols väg, ta första
avtagsvägen till höger.
Från Västerås
Riksväg 56 mot Sala. I första rondellen, Evelund, kör rätt igenom mot Sala V ( centrum ). I
andra rondellen, ICA Åkrahallen, sväng vänster mot Broddebo. I tredje rondellen kör rätt
igenom och ta sedan första avtagsvägrn till vänster.
Från Uppsala
Riksväg 72 mot Sala. I första rondellen, vid Lidl, kör rätt igenom mot centrum. I andra
rondellen kör rätt igenom. I tredje rondellen, ICA Åkrahallen; kör rätt igenom mot Broddebo.
I fjärde rondellen, kör rätt igenom och ta sedan första avtagsvägen till vänster.

