
                                    PM 
 

Vi hälsar Dig och Din hund välkommen  

till vår utställning i Rottneros, lördagen den 3 Augusti 2019 
 
 

Domare 

 

Ulf Wall kommer att vara domare. 

 

 

Följande tider gäller: 

 

Utdelning av nummerlappar, kontroll av betalning, medlemskap, registreringsbevis, vaccination 

samt mätning av hundarna kommer att ske mellan kl. 08:00-08:45.  

Medtag stamtavla, kvitto på anmälningsavgift samt kvitto på medlemsavgift i gällande 

hundklubb.  

Bedömningen av hundarna startar kl. 09:00 och då med valpar. 

 

Anmälningsavgift Valp 150 kr, Övriga 280 kr.  

Betalning sker via BG 5266-8399 eller Swish 123 063 71 73 innan utställningen.  

 

 OBS ! Endast Norska hundägare betalar kontant på utställningsdagen.  

Norska hundar ska även ha med kopia på stamtavla som lämnas till kommissarien, detta 

gäller även Norska  hundar som tidigare varit utställda i Sverige.  

 

 

Vaccinationsbestämmelser:  

 

Vaccination mot valpsjuka och smittsam leverinflammation skall göras enligt följande: Valp 

under ett års ålder minst en gång vid en ålder av 10 veckor eller äldre.  

Hund över ett år vid ett års ålder eller senare, dock skall vaccination ej vara äldre än fyra år.  

För hundar under tre års ålder gäller dessutom att om de är vaccinerade med Dohyvac eller 

Nordocadh måste omvaccinering ske med annat vaccin.  

Förstagångsvaccination får ej ha gjorts senare än 14 dagar för tävlingsdagen. Omvaccinering får 

utföras intill dagen före tävling. 

 

 

Vägbeskrivning 

 
Rottneros ligger utmed E45 strax söder om Sunne. Utställningsplats: Ekebyvallen.  

Sväng av från E45 mot Ski Sunne, kör ca 300m sväng vänster. Framme 

 

 

Övrigt 

 

Kontrollera när Du kommer till utställningen om Din hund ingår i någons avels- eller 

uppfödarklass, i så fall måste Du stanna kvar till slutet av utställningen. Sittplatser finns inte så 

det räcker, medtag därför stolar. Vi har försäljning av korv, kaffe, dricka m.m. 

 

Tänk på att det är bra om hunden har ringtränats så att den kan visas upp på ett bra sätt. 

Domaren ska också titta på tänderna varför det är bra att träna på det också. 

 

 

Välkommen! 


