
Välkommen till Vit Herdehundklubbs Rasspecial
Lördagen den 13 augusti 2016.  
Officiell rasutställning – Solberga IP, Askersund.

Bedömningen börjar kl. 09.30 i ring 34

Domare: Bo Wiberg
Ringsekreterare: Susanne Sohlberg & Elisabeth Dalgård

Utställningen hålls i samband med Örebro Läns  
Kennelklubbs internationella utställning på Solberga 
IP i Askersund. Domaren dömer ca 15–20 hundar  
per timme. Detta kan användas som riktlinje när du 
beräknar när din hund ska in i ringen. Räkna med att 
det på en rasspecial tar det längre tid, dvs domaren 
dömer färre hundar per timme. Men kom i god tid!

En person per anmäld hund har fri entré (visa med-
följande nummerlapp), övriga betalar inträde 40 kr. 
Parkeringsavgift: 40 kr.

Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07.30–11.30.
Medtag giltigt vaccinationsintyg!

Katalog med information om deltagande hundar säljs
enbart i VHKs tält vid ringen, pris 40 kr.

INGA hundar får lämnas kvar i bilarna då 
det snabbt kan bli mycket varmt!

Utställnings- och championatbestämmelser  
finns på www.skk.se

Upplysningar/information:  
Anna Dahlberg, 073-544 18 77,  
Gunilla Andersson (CUA), 070-609 09 15.

Klassordning och  
antal anmälda

Valpar  
Hanar 4–6 mån 3 
Tikar 4–6 mån 2 
Hanar 6–9 mån 1 
(Tikar 6–9 mån) 0 
 

Hanar  
Juniorklass 2 
Unghundsklass 1 
Bruksklass 1 
Öppen klass 7 
Championklass 4 
(Veteranklass) 0 
 

Tikar  
Juniorklass 5 
Unghundsklass 1 
Bruksklass 1 
Öppen klass 13 
Championklass 1 
Veteranklass 1



Uppskattning av tidsprogram för dagen
Start 09.30 Rasutställningen börjar med valpar 
ca 12.00 Lunch  
ca 12.45  Rasutställning forts... 
ca 14.00  Finaler (med bästa veteran, junior, BIR/BIM, uppfödargrupper) 
ca 14.20 Fortsättning (utdelande av VP för bästa bruksmeriterade hund och bästa korthår.  
 Domarens priser: Bästa rörelser, Bästa huvud/uttryck, Bästa pälskvalitet/färg. Parklass.)

OBS! Justering av tidsprogrammet kan ske.

Efter utställningens slut, exteriörbeskrivning. Exteriörbeskrivare Bo Wiberg.

Hundar som blir nominerade till domarens priser noteras med sitt katalognummer på tavla invid ringen. 
Glöm inte att titta på den för att se om just din hund har blivit utvald att tävla om dessa priser!

Parklass (en hane och en tik från samma uppfödare) kan anmäls vid VHKs tält, under dagen. 60 kr/par.

Anmälan till exteriörbeskrivning görs vid VHKs tält, för hundar som ställts ut tidigare under dagen 75 kr. 
Övriga 150 kr. Hunden måste vara 18 månader för exteriörbeskrivning, ingen övre åldersgräns.

Glöm inte!
•	 Vaccinationsintyg som visas vid entrén. OBS! Vaccinationsintyg måste visas upp även  

för hund som inte deltar i utställningen.

•	 Vatten, vattenskål och belöning till hunden. 

•	 Något att fästa nummerlappen med – nummerlappshållare, gummiband, säkerhetsnål  
eller dylikt.

•	 Stol eller filt att sitta på, det blir en lång dag… 

Stöd klubben genom att köpa vår utställningskatalog och lotter. 

Som vanligt sker utlottning på utställningskatalogen där du kan vinna en anmälningsavgift i valfri  
klass vid VHKs Rasspecial!

Information från Örebro läns kennelklubb
Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07.30 – 11.30. Ni som behöver avmaska era hundar och få passet stämplat, 
kontakta veterinären mellan 13.00 och 14.00 eller vid ankomsten. Kostnadsfritt, men medtag eget maskmedel.

OBS! Var ute i god tid – tänk på eventuella köer vid veterinärbesiktning och parkering. Parkering kostar  
40 kronor och entré 40 kronor.

Infarten till utställningsområdet är skyltad och sker från Askersunds norra infart som ligger tre km norr  
om centrum längs riksväg 50. Adress: Solbergavägen 2, Askersund. RT90 X: 6529709, Y:1449276. WGS84 Lat N 58° 
53'' 10''. Lon E 14° 55'' 31''. Decimal: 58.8863, 14.9255

Servering finns på plats och tillbehörsmässa.

Inga valpar under 4 månader får vistas på utställningsområdet. Alla besökande hundar skall uppvisa  
godkänt vaccinationsintyg.

•	 Avlastningszon finns vid huvudingången.

•	 Plats för husvagnsuppställning utan el, finns i anslutning till utställningsområdet,  
det går inte att boka plats.

•	 Möjlighet finns att sätta upp utställningstält på fredag mellan 18.00 och 20.00.

•	 Tillåten tältstorlek är 3 x 3 meter.

•	 Respektera våra tältfria zoner – dessa finns av säkerhetsskäl (ambulans/brandfordon).

•	 Utställningsområdet stängs kl. 20.00 fredag kväll och 30 minuter efter bedömningens 
(ÖLKKs internationella utställning) avslutande på lördag.




