Finska Bulldoggsföreningen rf:s specialutställning 2016
Lördagen 3.9.2016 i Heinola, Hotell Kumpelis parkområde, på adressen Muonamiehenkatu 3, 18100
Heinola.

Bedömningen börjar kl. 9:00.
Som domare:
David Rodgers, England (Kennel Belushi) hanar och
Cath Rodgers, England (Kennel Belushi) tikar

Frågor angående anmälning kan riktas till Showlink, info@showlink.fi, vardagar kl. 11-17 tel.nr.
09 887 30320.

Frågor angående utställningen:
Sabina Granström, tel.nr. 050 376 3882 vardagar kl. 18-21 och helgerna, eller med e-post
sabina_granstrom@hotmail.com
Anmälning 17.7./31.7./10.8.2016 via internet på adressen www.showlink.fi>Netti-ilmo.
Vid anmälning via post 17.7./31.7.2016 används Finska Kennelklubbens anmälningsblankett
(http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/nayttelyilmoittautuminen_2012_ende.pdf) Kom ihåg
att skicka med i kuvertet en kopia på betalningen.

Anmälningsblanketten skickas till följande mottagare:
ENGLANNINBULLDOGGIEN ERIKOISNÄYTTELY
PL 50
02771 ESPOO

KONTONUMMER:
FI77 1012 5000 2163 93
Mottagare: Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry
Referensnummer: 9001
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Märk inbetalningen med hundens hela registreringsnamn, ägare och klass som hunden deltar i.
Anmälning via internet betalas med nätbanken eller med kreditkort i samband med instruktionerna
under anmälningen. Genast då anmälningen registrerats i Showlinks system, skickas det automatiskt
ett e-post meddelande med bekräftelse om anmälningen till anmälarens e-post.
Betalning av anmälan räknas inte som en anmälan, anmälan måste alltid göras skriftligt.

ANMÄLNINGSAVGIFTER senast 17.7.2016
1.hunden 32.00 € (innehåller katalog)
2.hunden 28.00 €
3. osv. hunden 22.00 €
Valpar 5-7 mån 20.00 €
Valpar 7-9 mån 20.00 €
Veteraner anmälda till veteranklass avgiftsfritt.

ANMÄLNINGSAVGIFTER 18.7.-31.7.2016
Alla hundar 38.00 € (innehåller katalog)
Valpar 5-7 mån 25.00 €
Valpar 7-9 mån 25.00 €
Veteraner anmälda till veteranklass avgiftsfritt.

ANMÄLNINGAVGIFTER (endast via internet) 1.-10.8.2016
Alla hundar 45.00 € (innehåller katalog)
Valpar 5-7 mån 30.00 €
Valpar 7-9 mån 30.00 €
Veteraner anmälda till veteranklass 30.00 €
För att vara berättigad att anmäla billigare (samma ägares 2 osv hund), krävs att
anmälningsblanketterna och kopia på betalningskvittansen skickas i samma kuvert. Alla klasser,
förutom valpar och veteraner, berättigar till ett billigare anmälningspris. Vid internet-anmälan tas
billigare anmälningspriser i beaktande endast då man anmäler hundarna på samma gång.

På specialutställningen har vi följande klasser:
Valpklass 5 mån – under 7 mån
Valpklass 7 mån – under 9 mån
Juniorklass 9 mån – 18 mån
Unghundsklass 15 mån – under 24 mån
Öppen klass 15 mån eller mer
Championklass 15 mån eller mer
Veteranklass 8 år eller mer
Uppfödarklass
Avelsklass
Hundar som deltar i uppfödarklassen eller avelsklassen bör ha fyllt 9 månader.

På utställningen följer vi Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser. Mera information om
vaccinationsbestämmelserna finns på adressen www.kennelliitto.fi > Lomakkeet ja säännöt. För att
delta i utställningen måste hunden vara id-märkt.
Boende
Boende för helgen kan bokas på booking.com

Välkommen med och spendera en trevlig dag med bulldoggar!

Utställningskomittén
Som huvudsponsor fungerar Royal Canin

