
 

 

hälsar Dig välkommen till utställningen i Eskilstuna 

Vilsta sporthotell & Camping 

Lördag 23 februari 2019 

Vaccinationskontroll och insläpp kl 08.00-10.00  

Bedömningen börjar i båda ringarna kl 09.30 

Ring 1: Tino Pehar dömer Appenzeller-, Entlebucher-, Grosser Schweizer sennen och Bernerhanar. 

Bernervalpar bedöms först, sedan samtliga korthårsraser och vuxna berner. 

BIR och BIM på samtliga korthår 

BIR valp Berner 

BIR valp Grosser 

BIR och BIM veteran Berner  

BIR och BIS Uppfödarklass Berner sennen  

BEST IN SHOW (BIS) 

Ring 2: Eva Liljekvist Borg dömer samtliga Bernertikar (valpar och vuxna) 

BIR och BIM på Berner Sennen 

BIS Veteran 

BIR och BIS avelsklass Berner sennen 

BIS valp  

 

Lotteri 

Vi kommer ha lotteri på katalognummer. Så se till att köpa en katalog för att vara med i 

lotteriet. 

CK/HP priser 

Erhåller din hund/uppfödargrupp CK eller HP så får du hämta ut en present vid SShK´s 

försäljning. Medtag kritiklappen.  

Försäljning av rosetter finns. 

Försäljning 

Utöver försäljning av klubbens saker, kommer det finnas ett par andra försäljare på plats 

som kommer ha kläder, hundgodis och schampo, tryckeri på tröja (trycks på plats) samt ett 

ombud för Agria.  

Mat 

Café/restaurang med dagens mat och fika finns. 

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! 



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 Madeleine Lundh 070-777 7789 eller Kicki 

Nordlund 070-309 2871. 

Utställningsansvarig (CUA) SShK, Kicki Nordlund 070-309 2871 eller e-mail: 

nobelhills@me.com 

Utställningskommissarie: Anderz Ericsson, tel. 070-646 40 62 

 

 

Adress till Vilsta sporthotell & camping 

Vasavägen 80 

632 29 Eskisltuna 
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