
 

Hälsar Dig välkommen till utställningen i Byske  

(Byske camping) 

UTSTÄLLNING lördag 11 augusti 2018 

Vaccinationskontroll kl 07.30-10.00 Bedömningen börjar i alla ringar kl 09.00 

Domarändring:  Colette Muldoon dömer samtliga Berner sennenhundar. 

Nytt för i år! Erhåller din hund/uppfödargrupp CK eller 

HP så får du hämta ut en present vid SShK´s försäljning. 

Medtag kritiklappen.  

Försäljning av rosetter sker i försäljningen. 

Fotografering för Sennenbladet: Blir din hund BIR, BIM (valp, vuxen och veteran), BIR 

uppfödar/avelsgrupp eller tar CERT och du vill ha din hund fotograferad så sker det utomhus 

efter finalen. Du som hundägare ansvarar för att få hunden fotograferad om du önskar det! 

 

Observera! Utställare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Vid utställningen 

deltagande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors 

ålder Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara 

utförd för mer än fyra (4) år sedan. Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före 

utställningsdagen.  

 Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund 

avseende rabiesvaccination  

 

Häftet PÅ HUNDUTSTÄLLNING kan laddas ner från SKKs hemsida. Ett sammandrag av regler och 

bedömningsgång.  

 OBS! INGA HUNDAR UNDER 4 MÅNADER ÅLDER FÅR VISTAS PÅ 

UTSTÄLLNINGEN/UTSTÄLLNINGSPLATSEN ENL. SKKs TÄVLINGSBESTÄMMELSER.  

 

Ev. frågor betr. utställningen kan ställas till utställningsansvarig Madeleine Lundh 

070-777 7789, Kicki Nordlund 070-309 2871 eller Beth-Lis Raghall  070-559 5708. 

CUA: Ute Rüegg 070-5091406 

 

Vägbeskrivning till Byske Camping 

Från E4: an Norra avfarten till Byske. Sväng höger via påfart till  

Bäckgatan, Bäckgatan hela vägen så kommer ni till Byske Camping 

Antal anmälda: 

Berner  80 

 



 

 

 
PROGRAM  

Torsdag  
Arbetsprov på Byske IP på förmiddagen. 
Lydnad startklass, klass 1 och klass 2 kl 18 på Nyvalla fotbollsplan.  

Fredag  
Rallylydnad Alla klasser på Nyvalla fotbollsplan på förmiddagen.  
BPH arrangeras under hela dagen. Platsen är Betilly´s Kennel i Tåme som ligger ca 4 
mil norr om Skellefteå.  
Kl 15-18 är alla välkomna på ”prova på dag” Där kan ni prova drag, rallylydnad och 
lydnad.  
Det kommer finnas hamburgare och fika under hela dagen.  

Lördag  
Utställning på Byske havsbad.  

Kamraträffen i Byske 2018-08-11 START KL. 19.00  
Välkomna på gemensam grillning på utställningsplatsen kl. 19!  
Även detta år så har vi kamratträff med gemensam grillning på utställningsplatsen. 
Tid ca 19.00  
Vi håller med grillar. Ni får bidra med några grillpåsar. Den som vill får ta med egen 
grill. Ni tar med egen mat och dryck, så dukar vi långbord som förra året.  
Vi kommer att ha lotteri med mycket fina priser.  
Varmt välkomna!  
Kontakt: Beth-Lis Raghall,  070-559 5708 

Söndag  
Arbetsprov på förmiddagen på Byske IP. 

 


