PM
Vestfold-Buskerud DHK ønsker alle velkommen til
utstilling i Drammen Hundepark - Drammen
lørdag 14.oktober 2017.

Dommer Svend Løvenkjær (DK)
Utstillingen starter kl 09.00 og bedømmelsen skjer i
følgende rekkefølge:
Valpeshow
Dvergdachshund korthåret
Dachshund korthåret
Dvergdachshund strihåret
Dachshund Strihåret
Kanindachshund langhåret
Dvergdachshund langhåret
Dachshund langhåret

Tid
09.00
09.00
09.00
09.00
09.30
09.30
09.30

Antall
1
2
2
4
2
8
2

Voksne
Dvergdachshund korthåret
Dachshund korthåret
Dvergdachshund strihåret
Dachshund Strihåret
Kanindachshund langhåret
Dvergdachshund langhåret
Dachshund langhåret

Tid
10.00
10.00
10.00
10.30
11.30
12.00
13.00

Antall
1
5
7
19
5
23
21

Vi kjører Barn og Hund påmelding før Kl 11.00, samt
loddtrekning i løpet av dagen. Barn og hund skjer i egen ring.
Gyldig vaksinasjonsattest ikke eldre enn 3 år må fremvises i sekretariatet. De som har
mottatt nr.-lapp merket XX må fremvise kvittering for betaling i sekretariatet/betale
kontant og vil få utlevert startnummer.

Det er tilbud om øyelysning med Ernst Otto Ropestad på utstillingen.
Ledige timer - fortsatt mulig å melde på Påmeldingsfrist: søndag 8.
Oktober. Bindende påmelding. Påmelding til helse@vestbuskdachs.no

Hvordan komme til vår utstillingsplass:
Adr.: Drammen Hundepark - Gartneriveien 5 – 3057
Solbergelva.
Koordinater Til Drammen
Hundepark WGS 84: N 59° 45.372', E 10° 5.940'WGS 84 - decimal: 59.75621, 10.09901
EUREF89: 6624773, 561749
Fra E18: Kjør E-18 retning Drammen. Ta av til Drammen (avkjøring kommer rett etter
tunnelen hvis du kommer fra sør). Ta til høyre (venstre hvis du kommer fra Oslo) i første
rundkjøring og venstre i neste mot Drammen sentrum. Følg veien rett fram og rett gjennom
2 rundkjøringer. Følg deretter veien rett fram til skiltet "sykehus" kommer og ny
rundkjøring, hvor du tar til høyre. Kjør over brua i Drammen - ta til venstre i rundkjøringen
og inn i tunnelen. Ta så til venstre i rundkjøringen som er i tunnelen. Følg denne veien rett
fram til du ser skiltet Drammen Travbane på venstre hånd. I dette lyskrysset- ta til venstre
og kjør i enden av veien, ta deretter til høyre og du er i Buskerudveien. Følg skilt til
Drammen Hundepark.
Eller slå på GPS, det er mulig å ringe når du ikke veit hvor du er eller hvor du skulle ha vært!

Kontakttelefon for dagen: 908 40 355!
Hjertelig velkommen skal du – familien og hund(er) være!
Husk vannskål/bur/stol og ikke minst godt humør

