
 

hälsar Dig hjärtligt välkommen till jubileums- och dubbelutställningen i 

Degerfors (Degernäs Camping) 

UTSTÄLLNING fredag 25 och lördag 26 maj 2018  
Vaccinationskontroll kl 07.30-10.30  

ARBETSPROV söndag 27 maj 2018 
Samling kl 10.00 vid Industrigatan 3 i Degerfors. (Separat kallelse utgår) Domare: Marianne Olofsson 

 

OBS! Domarbyte för juniortikar, berner båda dagarna! 

Fredag 25 maj, bedömningen i samtliga ringar börjar kl. 9.00 

Ring 1: Jana Štefancová dömer Bernervalpar, juniortikar berner, 

samtliga Appenzeller-, Entlebucher- och Grosser Schweizer sennen 

BIS valp 

BIS Uppfödarklass  

BIS Avelsklass 

Ring 2: Regula Bürgi dömer Bernerhanar i officell klass 

BIR och BIM veteran 

BIS Veteran Berner  

BIR avelklass Berner 

Ring 3: Zoltán Baffia dömer Bernertikar i officell klass, ej juniorer ( flyttade till ring 1)  

BIR och BIM Berner 

BIR uppfödare Berner 

BEST IN SHOW (BIS) 

 

Lördag 26 maj, bedömningen i samtliga ringar börjar kl. 9.00 

Ring 1: Zoltán Baffia dömer Bernervalpar, juniortikar berner, samtliga Appenzeller-, Entlebucher- och 

Grosser Schweizer sennen 

BIS valp 

BIS Uppfödarklass   

BIS Avelsklass 

Ring 2: Jana Štefancová dömer Bernerhanar i officell klass 

BIR och BIM veteran berner 

BIS Veteran 

BIR Avelsklass Berner  

BEST IN SHOW (BIS) 

Ring 3:  Regula Bürgi dömer Bernertikar i officell klass, ej juniorer ( flyttade till ring 1) 

BIR och BIM Berner 

BIR uppfödare Berner 

 

Antal anmälda fredag: 

Appenzeller 12 

Berner  158 

Entlebucher 4 

Grosser 21 

Totalt 210 

 

Antal anmälda lördag: 

Appenzeller  12 

Berner  169 

Entlebucher 3 

Grosser 17 

Totalt:  216  

 

 



TÄLTUPPSÄTTNING på torsdag får ske tidigast kl. 19.30! Vänligen respektera tiden! 

 

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 uppfödargrupp 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! 

Avmaskning 

För utländska utställare som behöver avmaska sina hundar inför hemresan, kommer vi 

erbjuda möjlighet att avmaska sina hundar av veterinären som tar blodproverna. Medtag 

eget avmaskningsmedel. Tiden är från kl. 13.30 till 16.00 båda dagarna och information om 

plats kommer att meddelas på utställningen, det kommer vara på samma ställe som SH-

testet görs. 

 

Barn med hund kommer att arrangeras på fredagen. Anmälan görs på plats och är 

kostnadsfri! 

Lotteri 

Vi kommer att ha flera olika lotterier under dagarna. Man kommer kunna vinna priser om 

man köper katalogen. Katalogerna kommer vara numrerade och dragning kommer ske 

under dagen och vinstnummer kommer att sättas upp vid försäljningstältet.  

Under fredagen kommer vi ha ett speciallotteri på en exklusiv tavla som är målad till vår 

special i Degerfors. Dragning sker i samband med finalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Finalen: 

( två ringar kommer att slås ihop) 

Bästa hane, berner  

Bästa tik, berner 

BIR och BIM veteran, berner 

BIR och BIM berner 

BIR Avelsklass, berner 

BIR uppfödarklass, berner 

BIS Valp 

BIS Veteran  

BIS Avelsgrupp 

BIS Uppfödargrupp 

BEST IN SHOW (BIS) 

 

Ev. frågor betr. utställningen kan ställas till Martina Blom 070- 624 1059, 

Madeleine Lundh 070-777 7789 madlun@hotmail.com eller Kicki Nordlund ( CUA) 070-309 

2871 nobelhills@me.com.  

 

 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. SKK´s TÄVLINGSBESTÄMMELSER. 

VÄGBESKRIVNING TILL UTSTÄLLNINGEN: Degernäs Camping  

Address: Degernäs 106, 693 35 Degerfors, Sweden 

Från Karlstad/Örebro via Karlskoga: Kör väg 205 mot Degerfors. När ni kommer till Degerfors 

ligger en golfbana på vänster sida och strax därefter en rondell. I rondellen tar ni tredje avfarten och 

följer sedan vägen som är skyltad mot Degernäs Camping. 

Från Laxå/Gullspång via Degerfors: Kör väg 205 mot Karlskoga genom Degerfors. Efter att ni 

passerat OKQ8 på er vänstra sida kommer ni till en rondell. I rondellen tar ni första avfarten och 

följer sedan vägen som är skyltad mot Degernäs Camping. 

 

Gps  koordinater i 3 st olika format  beroende på vilken GPS du har 

RT90: X:6570732, Y:1423271  WGS84: Lat N 59,15,2 Lon 14,27,37 Decimal 59.2506,144603 
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Erbjudande om provtagning! 
Provtagningen för SH-test kommer att anordnas under utställningshelgen den 25/5 och den 
26/5. 
Tiden är från kl. 13.30 till 16.00 båda dagarna och information om plats kommer att 
meddelas på utställningen. 
Dokument som behövs kommer att finnas på plats men de går också att hämta i förväg på 
Antagenes hemsida. Denna hittar man via SShKs hemsida under fliken Hälsa och SH-test. 
Antagene lämnar 10% rabatt på analyskostnaden (115€). Rabatten avseende SH-test för 
klubbens medlemmar gäller under 14 dagar så för den som inte har möjlighet att ta provet i 
Degernäs kan göra det senare. Den rabattkod som ska användas lämnas ut efter förfrågan. 
För själva provtagningen kommer ingen kostnad att tas ut. 
För våran planering för provtagningen är det bra om vi får in en intresseanmälan via e-post 
till avelsrådet    avelsradet@sshk.a.se.  
Hoppas att många vill ta vara på tillfället som klubben erbjuder. De hundar som provtas 
utställningshelgen kommer att skrivas in som testade hos SShK men klubben vill gärna att 
ni även meddelar resultatet av testet till hälsoregistret. 
 


