
Välkommen till Vit Herdehundklubbs Rasspecial
Lördagen den 26 juli 2014.  
Officiell rasutställning – Ransäters hembygdsgård, Ransäter.

Bedömningen börjar kl 10.00.
Domare: Annika Ulltveit-Moe

Ringsekreterare: Monica Larsson och Monica Salomonsson

Utställningen hålls i samband med Värmlands Kennel-
klubbs internationella utställning, Ransäters hem-
bygdsgård, Ransäter. 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 ring 21 eller 22. 

Nummerlapp hämtas vid ringen. 

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

Hitta hit: http://www.varmland.nu/ransater/

Bedömningsordning & antal anmälda

Valpar – 5 st 
Hanar  
Tikar 
 
 
 
 
 

Hanar – 15 st 
Juniorklass 
Unghundsklass 
(Bruksklass) 
Öppen klass 
Championklass 
Veteranklass 
 

Tikar – 29 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)

Exteriörbeskrivning 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. 

Fotografering
Under flera år har det funnits en önskan om ett vit herdehundsgalleri. I år kommer det att fotograferas för detta 
ändamål. Lena Mattsson håller i fotograferingen.

Vi hoppas att du som har vit hedehund – oavsett om den ställts ut eller inte, om du är medlem i vit herdehund-
klubb eller inte – vill få din hund fotograferad. Inga ev prisrosetter ska vara med på bild utan bara hunden, med 
hel- och huvudbild. Mer informatin på plats!

Varmt välkommen! 
Vit Herdehundklubb

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

Inga tält närmare ringarna  än 5 meter!
Inga tält får sättas upp före kl. 17.00 på fredagen.

OBS! Var ute i god tid, tänk på eventuella köer vid veterinärbesiktning och parkering. 

Parkeringsavgift: 30 kr

Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07.00 – 11.00. 

ID-kontroll av hundar kommer stickprovsvis att ske fortlöpande under dagen, över hela utställningsområdet.

Ni som behöver stämpel i passet för avmaskning kan göra det vid besiktningen på morgonen eller mellan 13.00 – 
14.00. Kostnadsfritt. OBS! Medtag eget maskmedel.


