Bästa internationella utställare,
På uppdrag av Kennel Club har jag nöjet att välkomna er till världens bästa hundutställning. Här på
Crufts firar vi allt det som är så fantastiskt med människans bästa vän. Till denna utställning kommer
hundar och hundägare från över 46 länder, med totalt 21 474 deltagare förra året.
Med fantastiska uppvisningar och ett ”Discover Dog”-område på utställningen, kommer cirka
27 000 besökare att njuta av en alldeles speciell dagsutflykt till Crufts över utställningens fyra dagar.
Crufts har växt betydligt sedan det först startade och 2016 firar vi vår 125-årsdag med en alldeles
speciell utställning och hoppas att du kommer att kunna deltaga. Crufts är en unik utställning, en
hyllning och ett sammanförande av hundar från många olika platser, den bästa tävlingen för
rashundar att kunna vinna Crufts Best in Show. De 160 000 besökarna från världens alla hörn kan
också njuta av Agilityuppvisningar och –tävlingar och lydnadsprov på toppnivå. ”Discover Dogs” ger
nyttig information om många fantastiska rashundar som kan vara lämpliga för familjer. Och så finns
det så klart shopping med över 450 olika handelsmontrar, där över 200 miljoner kronor spenderas
över utställningens fyra dagar! Allt detta ses dessutom av en brittisk TV-publik på 6,7 miljoner och
sänds till resten av världen genom vår YouTube-kanal i realtid.
Vårt mål är att stödja alla våra utställare och att se till att både de och deras hundar får en
kul, spännande och trygg upplevelse. I denna handbok har vi sammanställt all information som vi
tycker att du ska känna till när det gäller att ställa ut och hantera din hund på Crufts. Vår webbplats
(www.crufts.org.uk/dogexhibitors) har ytterligare information och har översatts till många olika
språk.
Vi hoppas att du kommer att göra oss sällskap nästa år och har du några frågor så får du gärna följa
oss på vår Facebook-sida. Här delar vi uppdateringar, nyheter och svarar på alla eventuella frågor
som dyker upp.

Hoppas att vi ses nästa år!

Gerald King
Ordförande, Crufts

