PM för WestieAlliansens Officiella Utställning 2018
Vi välkomnar Er till vår officiella utställning den 1 juli 2018 på Ryda Sportfält, Borås.

Domare: Shauna Fryer, England
Det är 66 anmälda westies.
Våra hundar bedöms i ring 29.
Utställare i ring 29 hänvisas till den NORRA parkeringen.
Tält kan sättas upp vid ring 29 när lördagens bedömningar är klara där. Arrangören i Borås ber oss respektera
tältzonerna dvs 3 m mellan ring och tältpinnar.
Din entrébiljett till utställningen är ett utskrivet PM. Skriv ut detta PM och ta med till vaccinationskontroll och
insläpp! Vaccinationskontrollen är öppen kl 08.00 – 13.00. OBS! Var ute i god tid! Kan vara köer.
En person per hund har fri entré, övriga betalar entré med 80 kr (medlemmar 60 kr), pensionärer 40 kr,
barn under 12 år gratis. Obs! Glöm ej ditt medlemskort! Insläpp från kl 08.00.
Inga valpar under 4 mån får vistas på utställningsområdet. Besökande hund ska ha giltigt vaccinationsintyg.
Vi startar på söndagen kl 10.00 med Nybörjare och därefter valpar, hanhundar och sen bryter vi för lunch ca
12.00. Bedömningen fortsätter ca. kl 13.00 med Barn med hund, tikar, uppfödarklass och avslutas med finalerna.
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Nummerlapparna hämtas ut på morgonen i sekretariatet vid ringen.
Domaren dömer ca 15-25 hundar i timmen, så beräkna din tid efter det.
Lunch får var och en fixa på egen hand. Det finns café med frukostpåsar, smörgåsar, hamburgare mm och en
lunchservering.
Direkt efter finalerna bjuder vi på vårt traditionella kaffe och tårtkalas och hoppas att alla stannar till dess!
Alla BIS och BIM fotograferas separat efter finalerna.
Lotter, med fina skänkta priser, säljs löpande under dagen. Även katalogerna (40:-/st) är numrerade och du
deltar i utlottning av fina priser.
Tänk på att det kan bli väldigt varmt, så ta med bur och vattenskål till hundarna samt lämna inte någon hund i
bilen. Vid dåligt väder blir det till att rusta sig och hundarna på helt annat sätt.

VÄGBESKRIVNING till Ryda Sportfält
Ni som kommer R 40 från Stockholm/Göteborg, samt R 27 från
Växjö, R 41 från Varberg och R 180 från Alingsås följ skyltar mot
DJURPARK - KNALLELAND - RYDA - TROLLHÄTTAN Almenäsvägen GPS Lat, Lon N57°44.535´ E12°55.697´ decimal
57.74225 12.92828
Boende
I Centrum av Borås på Allégatan 21 ligger Comfort Hotel Jazz. Incheckning på hotellet sker efter kl 15.00
oavsett om ni kommer fredag eller lördag. Garage finns runt hörnet och detta kan förbokas på telefon 033- 799
45 00 och kostar 180:-/dygn (Choisemedlemmar 150:-). Självklart kan man också stå på gatan utanför
(Allégatan) om det finns plats med fri avgift fredag 18.00 – 09.00 lördag och fritt lördag efter kl 15.00 och fri
parkering hela söndagen.
Utcheckning från hotellet ska ske innan kl 12.00,
Gemensam middag
Middagen på lördag kväll äter vi på Yxhammargården, som ligger en bit upp på Yxhammargatan. Det är
promenadavstånd till restaurangen. Drink serveras kl 18.30 och därefter sätter vi oss till bords.
De av er som önskar gå i samlad trupp upp till restaurangen samlas i receptionen kl 18.15 för att gemensamt ta
oss till fots upp till Yxhammargården. För er som vill promenera själva tar till höger när ni kommer ut från hotellet
går över första tvärgatan (Skolgatan)och sen upp till höger vid andra tvärgatan (Yxhammargatan). Ni korsar väg
42 och fortsätter upp till hörnet Yxhammargatan/Sturegatan. Där ligger restaurang Yxhammargården på vänster
sida. För er som kör bil eller vill trycka ut en karta är GPS- koordinatorn N57.72458 och Ö12.94391.
Tips!
Bankerna har fått för sig att vi i Sverige ska vara ett kontantlöst samhälle. Självfallet ska ni ändå kunna betala
med kontanter när ni köper lotter, kataloger eller handlar något från vår shop men vi ser gärna att ni först och
främst betalar med SWISH 1236190722
Vi i styrelsen och i utställningskommittén hälsar alla välkomna till WestieAlliansens årliga officiella
utställning denna gång i Borås och ser fram emot en härlig dag med mattar och hussar med sina vita
små pälsklingar.
WestieAlliansens Styrelse
/Cathy
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