VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Vilken tid bör jag anlända på Crufts med min hund/mina hundar?
Vi råder dig att anlända till utställningen mellan 7:00 och 8:00. Efter det ökar trafiken till utställningen och det är
bättre att anlända tidigt så att din hund hinner vänja sig vid bänken. Räkna med en timme att ta dig från parkeringen
till din bänk på morgonen. Det går pendelbussar från några av parkeringsplatserna och de tar även hundar. Det är
dock en bra rastning för hunden att gå från parkeringen.
Parkering
Som utställare kan du ansöka om och betala för ett parkeringskort när du anmäler dig. Du kan även betala samma dag
som du anländer. Hundutställare uppmuntras att först och främst parkera på den södra eller östra parkeringen.
Vad behöver jag ta med?
Se till att du tar med:
• Skål och vatten till hunden – detta är väsentligt.
• Hundborste
• Filt till bänken
• Pass
Kan jag ta tåget till NEC med hunden?
Ja. Stationen Birmingham International ligger två minuter från NEC(National Exhibition Centre).
Säkerhet
Lämna aldrig din hund ensam på bänken och ta väl hand om alla värdeföremål.
Var kan jag rasta min hund?
Det finns speciella rastningsområden (täckta med träflis) och alla utställare måste städa upp efter sina hundar inom
alla områden. Det finns behållare för avfall i alla delar av salarna.
Finns det veterinärer på Crufts om jag behöver hjälp?
Det finns ett stort veterinärteam på plats under hela utställningen. Akutbehandling är gratis. Observera att deras
uppgift inte är att behandla förekommande tillstånd, men alla patienter kommer att få bra omsorg!
Var kan jag trimma min hund?
Du kan trimma din hund i närheten av bänkarna, men se till att du inte blockerar några gångar. Det finns också
speciella områden (se skyltarna) för raser som kräver extra trimning. Se till att du känner till alla Kennel Club
ordningsföreskrifter om trimning av hundar som ska ställas ut, inklusive att städa upp allt avfall.
Funktionärer och extra hjälp
Det är lätt att känna igen ringsekreterarna i sina gröna jackor och märken. De finns på plats i alla salarna och ser till
att bedömningen i ringen fungerar smidigt. De är också till för att hjälpa utställare att hitta sina bänkar och ringar. De
hjälper även till i nödsituationer.
När kan jag åka ifrån utställningen?
Utställare kan lämna utställningen vid den fastställda tiden 16:00. Tidigare utflyttning kan endast ske i undantagsfall.
Vad händer om jag vinner Bäst i rasen?
Du blir ombedd av en funktionär att gå till en collecting-ring i arenan vid en viss tid. Du kan även få hjälp från
ringsekreteraren.
När du väl är i arenan får du reda på hur Grupp-bedömningen kommer att fortskrida. Här blir du också fotograferad
med syfte att visas på resultatsidan på Crufts webbplats och bevaras för framtiden.
Se till att du har tillräckligt med tid att ta dig dit och att du tar med dig allt ditt bagage. Endast en person kan följa med
dig till en Arena collecting-ring. Andra gäster får gratis inträde till arenan som åskådare alla dagar utom söndag. Om
din hund vinner Bäst i rasen på söndagen, så får du automatiskt två BIS-biljetter (Best in show) till två gäster.
Var hämtar jag vinstpengarna?
Prispengarna betalas inte ut på utställningen – de kommer automatiskt att skickas ut till vinnarna inom 30 dagar
efter utställningen.
Vad gör jag om jag har en fråga om deltagande på utställningen?
Om du har några frågor eller problem under utställningen, så finns ”Dog Exhibitors Enquiries” speciellt till för att
hjälpa dig. Du hittar dem i arrangörernas kontor i Sal 3. Berätta omedelbart om du tror att något inte är som det ska
vara. Vi är till för att hjälpa dig och vill att alla ska ha en problemfri och trevlig upplevelse.

