
    

        GRK Dalarna/Södra GävleborgGRK Dalarna/Södra GävleborgGRK Dalarna/Södra GävleborgGRK Dalarna/Södra Gävleborg    
 

Välkommen till vår OPEN SHOW, Siljansvallen Leksand 
Lördag 4 september 2021 kl. 10.00, ring 16 

    

Det är 33 golden retriever anmälda, fördelat på 14 hanar och 19 tikar.  

Vår ring är nr 16Vår ring är nr 16Vår ring är nr 16Vår ring är nr 16 och vi har egen entré där ni visar vaccinationsintyg. Vårt område är helt 

avskilt från Dalarnas KK:s utställning så vi kan inte komma över på det området.  

 

Nummerlappen får du vid ringen (ring 16) och katalog finns där, pris 20 kr.  

Vaccinationskontrollen är öppen kl. 08.00-09.30. Bedömning startar kl.10.00.  

 

Glöm inte:Glöm inte:Glöm inte:Glöm inte:    Vaccinationsintyg, registreringsVaccinationsintyg, registreringsVaccinationsintyg, registreringsVaccinationsintyg, registreringsbevisbevisbevisbevis    

 

Parkeringsavgift: 40 sek kontant/swish betalning. Ha gärna jämna pengar tillhands.  

Fri entré till vår utställning och publik är välkommen! 

 

 

******************************************************************************* 

OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens och SKK:s restriktioner och råd! OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens och SKK:s restriktioner och råd! OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens och SKK:s restriktioner och råd! OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens och SKK:s restriktioner och råd!     

Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma om du inte är Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma om du inte är Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma om du inte är Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma om du inte är fullt fullt fullt fullt friskfriskfriskfrisk    

******************************************************************************* 

 

 

Vaccinationsbestämmelser: Hund (valp) under 1 års ålder: vid lägst 10 v. ålder. Hund över 1 

års ålder: vid lägst 10 månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än 4 år 

sedan. Förstagångsvaccination ska vara gjord minst 14 dagar före besöksdagen. 

 

Vägbeskrivning: Klockaregatan 21, Leksand 

Från Borlänge: Följ Rv 70 norrut och sväng av i norra (andra) infarten till Leksand vid 

Statoilmacken. Följ sedan skyltning mot utställningsplatsen. Tegera Arena. 

Från Rättvik: Följ Rv 70 söderut och sväng av vid norra (första) infarten till Leksand vid 

Statoilmacken. Följ sedan skyltning mot utställningsplatsen. Tegera Arena. 

 

OBSOBSOBSOBS!!!! Valpar under 4 månader får ej medtagas på utställningsområdet.  

 

 

Har du frågor så ring Lena Klaar: 070-285 17 79 

 

 

Varmt välkomna!Varmt välkomna!Varmt välkomna!Varmt välkomna!    

 
 

                                                    


