
Välkommen till Vit Herdehundklubbs Rasspecial
Lördagen den 20 juli 2013.  
Officiell rasutställning – Kristinelunds Sportfält, Köping.

Bedömningen börjar kl 10.00.
Domare: Yvonne Brink
Ringsekreterare: Carina Andersson och Theres Löf. 

Utställningen hålls i samband med Wästmanlands 
Kennelklubbs nationella utställning, Kristinelunds 
Sportfält, Köping. Domaren dömer ca 15–20 hundar  
per timme. Detta kan användas som en riktlinje när  
du beräknar din egen hunds bedömningstid. Var ute  
i god tid – tänk på eventuella köer vid veterinärbe-
siktning och parkering. 

Rasutställningen hålls i separat ring, följ skyltning.  
En person per anmäld hund har fri entré (visa med-
följande nummerlapp), övriga betalar inträde. 

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

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

Upplysningar: Annicka Barvestad 070-275 17 28 och 
Elisabeth Söderström 070-310 96 10.

Det kan bli väldigt varmt under helgen, 
därför får inga hundar lämnas i bilar!

Kompletta utställnings- och championatbestämmelser 
finns på www.skk.se

Bedömningsordning, anmälda

Valpar – 3 st 
Hanar  
Tikar 
 
 
 
 
 

Hanar – 27 st 
Juniorklass 
Unghundsklass 
Bruksklass 
Öppen klass 
Championklass 
Veteranklass 
 

Tikar – 31 st 
Juniorklass 
Unghundsklass 
Bruksklass 
Öppen klass 
Championklass 
Veteranklass

Avelsklass 
Uppfödarklass



Uppskattning av tidsprogram för dagen
10.00 Rasutställningen börjar med valpar 
ca 12.00 Lunch – Barn med hund (30 kr) och Parklass (60 kr/par) anmäls vid 
 ringen i samband med lunchen. 
13.00  Rasutställning forts... 
ca 15.00  BIR/BIS final 
ca 15.15 Inofficiella klasser (Barn med hund, Parklass och domarens priser)

Exteriörbeskrivningen börjar direkt efter utställningens slut. 
Eventuell justering av tidsprogram kan ske på plats.

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, säkerhetsnål eller dylikt.

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

Stöd gärna klubben genom att köpa katalog och våra lotter. Som vanligt sker utlottning på katalogen. 

Varmt välkommen! 
Vit Herdehundklubb

Information från Wästmanlands kennelklubb
Valpar under fyra månaders ålder får EJ beträda utställningsområdet!

OBS! Var ute i god tid, tänk på eventuella köer vid veterinärbesiktning och parkering. Trafikvärdar från 
Västerås Kennelklubb visar er tillrätta.

Avlastningszoner: Vid Ullviskolans infart, följ parkeringsvakternas anvisningar.

Parkeringsavgift: 40 kr

Entré: 60 kr, medlem 30 kr, barn 7-18 år 30 kr, pensionärer 30 kr.

Tilllbehörsmässa kommer att finnas på området.

Vägbeskrivning: 
Ombyggnad av genomfart kan pågå, följ i så fall orange pilar och skyltar Kristinalunds Sportfält, Hult-
grensgatan onumrerat, mitt emot OK/Q8 och Hotell Scheele

Om ni kommer till Köping på E18, från Örebro, Karlstad, Oslo; sväng vid avfart nummer två (ej Köping 
södra) mot Köping, ta höger vid första rondellen, vänster vid den andra rondellen, åk väg 250 mot Kungsör, 
och sväng höger vid tredje trafikljuset och följ skyltning.

Om ni kommer till Köping på E18 från Stockholm; sväng vid avfart mot Köping, sväng vänster väg 250 
mot Kungsör, rakt fram i rondellen, och sväng höger vid tredje trafikljuset och följ skyltning.

Om ni kommer till Köping från norr på väg 250; rakt fram i rondellen, sväng höger vid det tredje trafik-
ljuset och följ skyltning.

Om ni kommer till Köping från söder (Kungsör, Katrineholm, Norrköping)på väg 250; sväng vänster 
vid det andra trafikljuset och följ skyltning.


