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PM 

Varmt välkomna till Svenska Schnauzer Pinscher Klubbens utställning i Sandviken 2018-09-01 

Platsen vi kommer vara på är Högbo Bruk 

 

Vägbeskrivning:  

Från E4 norr och söder vid Gävle:  

Tag av ner på E16 mot Falun. Sväng av vid Sandvikenavfarten. Kör rakt  

fram i rondellen. Kör höger vid första trafikljusen ut på väg 272. Följ  

skyltning till Högbo – som ligger ca 6 km från Sandviken.  

Från Falun:  

Sväng av vid Sandvikenavfarten och kör trafikleden igenom Sandviken.  

Sväng vänster vid trafikljusen, ut på väg 272, när du har en Statoilmack på  

vänster sida. Följ skyltning till Högbo – som ligger ca 6 km från  

Sandviken.  

 

Parkeringsavgift på 50 kr tas ut av länsklubben. 

 

Ringarna startar kl 10.00, Vaccinationskontroll från 08.30. Medtag vaccinationsintyg. 

 

Barn med Hund, Junior Handling och Parklass anmäles på plats mot en avgift om 50:- 

 

Alla är välkomna till vårt sekretariat där ni hämtar era CK och HP priser, där finns också ett stort utbud av 

försäljningsrosetter.  

Där kan ni betala med inteckningskort, kontanter eller swish på SSPKs nummer 1233956554 

 

BIR, BIM, CERT, R-CERT, HP och CK rosetter delas inte längre ut i ringarna utan finns att hämtas mot 

kritiken i sekretariatet. Det finns rosetter i ringarna för fotografering. 

 

Om ni inte har fått er nummerlapp eller email om att hämta den i vårt sekretariat innan 27 augusti var vänlig 

och kontakta Annette Persson på mail utstallning@sspk.se eller tel 070 508 29 16 

 

Kataloger och lotter finns att köpa i vårt sekretariat som finns vid våra ringar inne på länsklubbens 

utställningsområde. Kontant betalning eller swish. 

Servering finns på området. 

 

Hundar under 4 månaders ålder får ej vistas på området. 

Provtagning för färgning kan förekomma. 

 

Kontaktpersoner är Johan Holmqvist tel 073 987 25 43 och Carina Andersson Rapp tel 070 408 30 48 

 

 

Vi önskar er trevligt utställningsdag / Utställningsgruppen i SSPK 


