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PM 
Varmt välkomna till Svenska Schnauzer Pinscher Klubbens utställning i Sundsvall/Söråker 
den 12 oktober 2019 på 
KLASS Arena som ligger på Folketshusvägen 3, 860 35 Söråker.   
 
Sekretariatet öppnar kl 08.30 
Ringarna börjar kl 10.00   
 
OBS! Viktigt att ni följer våra anvisade parkeringsskyltar. 
 
Lite regler att följa: 
Rasta hunden väl innan du kommer in i Arenan.  
Naturligtvis plockar du upp efter din hund även ute! Hundlatrin finns på baksidan på lyktstolpen. 
Torka hundens tassar och mage vid fuktigt väder. 
Använd bara rena skor. Inte fotbollsskor! 
 
Då vi från i år kommer ha vår katalog digitalt så kommer endast ett fåtal kataloger finnas till 
försäljning (förutom de ni förbeställt) i vårt sekretariat för 50 kr, där kommer vi också ha lotteri.  
Barn med Hund, Junior Handling och Parklass anmäles på plats mot en avgift om 50 kr 
 
NYTT för året!!!! Alla som inte erhållit minst HP/CK är välkomna att visa upp er kritiklapp i vårt 
sekretariat så får ni något för vi vill inte att någon går lottlös från vår utställning. 
 
OBS! Inga gratisrosetter delas inte ut i ringarna utan finns att hämtas mot kritiken i sekretariatet 
(det finns rosetter i ringarna för fotografering). 
Där finns också ett stort utbud av försäljningsrosetter som är nya för året.  
PASSA PÅ!! Våra rosetter säljes till specialpriser då det görs nya inför 2020. 
 
All betalning hos oss görs med inteckningskort, kontanter eller swish på nr 1233956554 
 
Om ni inte har fått PM och/eller nummerlapp senast 9 okt var vänlig och kontakta Annette 
Persson på mail annette@sspk.se eller tel 070 508 29 16 
 
Servering finns på området och kommer skötas av oss sjäva. 
Hundar under 4 månaders ålder får ej vistas på området. 
 
Det kommer finnas anvisade rökplatser på utomhusområdet ABSOLUT INGEN rökning 
någon annanstans. 
 
Provtagning för färgning kan förekomma. 
 
Kontaktperson är Johan Holmqvist tel 073 987 25 43 
 
Vi önskar er en trevlig utställningsdag 
Utställningsgruppen i SSPK 


