
Välkommen till rasspecialen 1 juni 2019 på 

Himmelstalunds sportfält, Norrköping.

Svensk Irländsk Terrierförening firar 35 års jubileum och här följer 
lite information om årets jubileumsutställning;
Bedömningen börjar kl; 11 i ring nummer 13 med alla valpar (4st), 
sedan följer bedömningen av hanhundarna i alla klasser (9st). När 
hanhundarna är klara med sin bedömning tar vi en liten paus på ca 
15-20 minuter och efter det blir det bedömning av tikarna i alla 
klasser (17st). Innan BIS finalerna kommer vi ha bedömning av 
avelsgrupper (3st), uppfödargrupper (3st), parklasser, kom-som-du-är 
och bästa amatörtrimmare. Efter bedömningarna kommer vi ha utdelning 
av Championatplaketter och diplom till de hundar som under 2018 
erhållit Svenskt Utställningschampionat.
Din nummerlapp hämtar du på utställningsplatsen i föreningstältet vid 
ring 13 som är beläget bredvid domartältet. Här kan du även köpa 
utställningskatalogen som det senare kommer vara lottdragning på. Här 
anmäler du även till parklass, kom-som-du-är och bästa amatörtrimmare.

Vi kommer ha lotteri under dagen och tar mycket gärna emot priser
till lotteriet, går bra att lämna i föreningstältet.
Fika och mat går att köpa på området, det är SKK utställning samma dag 
i ringarna runt om.

Parkeringsavgift är 60 kr/bil (80 kr för stor husbil eller husvagn).
Entré; Sker genom entré B för att ha nära till ringen, här visar du 
vaccinationsintyget, 1 person per anmäld hund har gratis inträde 
(lista kommer finnas i entrén), övriga betalar 60 kr/person, 50 kr/
länsklubbsmedlem, barn under 12 år fri entré. Camping på Himmelstalund 
är förbjuden, Norrköpings Campingplats finns precis bredvid. Rökning 
är förbjuden inom området. Tillträde till utställningsområdet kan ske 
från kl 16 dagen innan utställningen, respektera tältfria zoner.
Irländarna kommer bedömas i samma ring på SKK utställningen dagen 
efter så ska du ställa ut då kan ditt tält stå kvar.



Glöm inte vaccinationsintyg, vattenskål till hunden och något för dig 
att sitta på. Och! Inga hundar i varma bilar!
Vi hoppas på fint väder så vi får en trevlig dag. Adress till
utställningsplatsen; Campingvägen, 602 36 Norrköping.

                     Välkommen

               Utställningskommittén


