Välkommen till Springer Gävle/Dalas Open show
i Österfärnebo lördag den 14 november 2020
Utställningsplats:
Österfärnebo ridhus, Vinnersjövägen 222 i Österfärnebo. Stor gul plåtbyggnad (fd lagerlokal).
Parkering sker på den asfalterade planen utanför ridhuset, tänk på att ta hänsyn till andra
när ni parkerar.
Från Österfärnebo kyrka kör ni väg 272 mot Sandviken, ridhuset är ca 7 km norr om kyrkan.
Sväng in på Vinnersjövägen vid skylt HEDESUNDA 18. Från Sandviken, kör söderut på väg
272 (ridhuset är ca 3-3,5 mil söder om Sandviken). Sväng vänster in på Vinnersjövägen vid
skylt HEDESUNDA 18.
Rökning förbjuden på utställningsområdet.
OBS! Valpar under fyra månaders ålder får EJ vistas på utställningsområdet!
Bedömningen startar 10.00, totalt är 55 hundar anmälda. 45 personer kommer att vara på
plats, ni kan därför inte komma fler personer än ni meddelat oss i förväg.
Samtliga nummerlappar finns att hämtas vid insläppet. I ert mejl med detta PM står
vilket/vilka katalognummer ni har. Utställningskatalog finns att köpa för 30:-, vi kommer
endast att ta emot swishbetalningar vid denna utställning. Försäljning av bl.a. hamburgare,
korv, toast och fika finns i cafeterian. Stöd gärna den lokala ryttarföreningen genom att
handla där. Hundar får inte vistas i cafeterian.
På grund av rådande pandemi måste vi alla vara noga med att hålla avstånd till varandra,
tänk framförallt på det då ni handlar fika/mat och står i kö till toaletten. Det kommer
finnas handsprit på plats som alla kan använda.
Om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber kan du tyvärr inte
komma till utställningen, du har då rätt att få tillbaka din anmälningsavgift men måste då
ta kontakt med Springer Gävle/Dala och berätta anledningen till att du inte kan komma.
Samma sak gäller om du bor i en region där det är skärpta allmänna råd, du har då också
rätt att få tillbaka din anmälningsavgift ifall du inte önskar delta.
Tänk på att ta med vatten till hunden, något varmt till hunden att ligga på och något till dig
att sitta på. Ridhuset är inte uppvärmt så tänk på att klä er varmt! Var noga med att plocka
upp efter era hundar och er själva.
Med tanke på att vi vill undvika trängsel och köer vill vi till denna utställning att ni i förväg
antingen mejlar in er hunds vaccinationsintyg till helene@barecho.com eller smsar till 0703113165.
Undrar ni över något? Kontakta Helene Björkman 070-3113165
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

