
 
 

hälsar dig välkommen till utställningen i Degerfors 

Plats: Degernäs Camping 

Lördag 28 Maj 2022 

Vaccinationskontroll och insläpp från kl 08.00  

Bedömningen börjar i båda ringarna kl 10.00 

Ring 1: Eva Eriksson dömer samtliga Grosser Schweizer sennenhund och Berner Sennenhund hanar 

(valpar och vuxna). 

BIR/BIM baby samt bästa valp i rasen, Berner 

BIR och BIM veteran, Berner 

BIR och BIS avelsklass 

BIS valp 

BIS junior 

BIS uppfödarklass 

BIS 

Ring 2: Jeanett Lemmeke  dömer samtliga Berner sennenhund tikar (valpar och vuxna) 

BIR/BIM valp, Berner 

BIR Junior, Berner 

BIR/BIM, Berner 

BIR uppfödarklass, Berner 

BIS veteran 

Mat 

Det kommer att finnas fika samt något lättare i matväg till försäljning vid utställningsplatsen. 

Lotter 

Det kommer att finnas lotteri med fina priser på plats.  

SH test 

Fredagen och lördag 27-28/5 kl 12- 15 kommer det finnas en möjlighet att ta SH test på era 

Berner Sennenhundar. Anmälan senast den 24 maj till sshklubb@gmail.com 

Övrigt 

Vi ser helst att all betalning av lotter och övriga försäljning sker via swish. 

26/5 från kl.19 kan utställare börja sätta upp sina tält vid ringen på anvisad plats. 

Vägbeskrivning  

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 

mailto:sshklubb@gmail.com


skyltad mot Degernäs Camping.  

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: 

Pernilla Svedjeby Tel. 070-4144729 eller Martina Blom Tel. 070-6241059 

Certifierad utställningsarrangör: Ute Rüegg, tel. 070-5091406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degernäs Camping 

693 80 Degerfors 

Degernäs camping är belägen intill väg 205, strax nedanför Degerfors Golf 
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