
VÄLKOMMEN 

 

 
 

till 

SvEuk's 

Nationella utställning i Orsa 

2016-05-15 
 

Utställningsplats:   Nummerlapp hämtas på plats på  

Orsa Camping   lördagen mellan 13.30 – 14.30 vid  

Bowlingvägen 1, Orsa   campingplats lila 200 & 201. 

Vid udden och dansbanan, se bifogad karta. Söndagen vid utställningsplatsen 

Vid ev. regn är vi under tak på dansbanan. mellan 08.00 – 09.15. 

Utställningen är utomhus och börjar kl 09.30. 

 
 

Katalog finns att köpa på utställningsplatsen och i samband med att du hämtar din nummerlapp. Alla 

kataloger är numrerade och ingår i ett lotteri som vi drar i samband med utställningen. Priset är en gratis 

utställningsavgift för rasspecialen 2017! 

Katalogpris: 30 kr 

 

Ta med vaccinationspapper och visa när du hämtar din nummerlapp! 

Vi vill påminna om att utställare är ansvariga för att deltagande/besökande hundar fått föreskrivna 

vaccinationer.  

Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsområdet.   

 

Då antal anmälda till utställningen inte blev enl. våra förväntningar så har vi av ekonomiska skäl tackat nej 

till domare Mats Jonsson. Rony Doedijns kommer således att döma både hanar och tikar. 

 

Domaren dömer ca 20 hundar per timme. Använd det som riktlinje när du beräknar din egen hunds 

bedömningstid. Var ute i god tid! 

Valparna, både tikar och hanar bedöms klart innan bedömningen börjar av vuxna hundar. 

 

När alla valpar och hanar är bedömda tar vi en kortare paus och då tar vi bedömning av barn med hund & 

parklass, även dragning av lotter som är sålda under söndagen. 

 

http://www.svkk.se/


Parklass & Barn med hund kan du anmäla till fram till bedömningen av dessa klasser börjar. 

Kostnad: 30 kr per klass. Domare: Linda Karlsson. 

 

Försäljning av kaffe, läsk, vatten,  mjuk kaka, kakor, glass & godis kommer att finnas vid ringen på 

söndagen. 

 

Rosetter finns att köpa på plats för certifikatkvalité, excellent & very good. Pris 60 kr/st. 

 

Bilar får inte köras ner och parkeras vid utställningsplatsen, parkering sker vid din campingplats eller de 

parkeringar som finns utsatta på bifogad karta. 

 

Vid behov av veterinär: Distriktsveterinärerna Mora, telefonnr. 010-122 86 00. 

 

Vid frågor om utställningen ring 073-5287093. För allas trevnad, håll snyggt omkring oss. Plocka upp 

hårtussar och skräp. Självklart plockar vi även upp det som våra hund/hundar gör ifrån sig! 
    

 

  

 

  

 

Ring 1     Börjar kl. 09.30 

  

Domare: Rony Doedijns, NL 

 

Hanar  vkl 1 1st 

Tikar  vkl 1 1st 

Hanar  vkl 2 1st 

Tikar  vkl 2 1st 

 

Hanar 

Jkl       2st 

Ukl  5st 

Ökl 12st 

Chkl 5st 

Vetkl 2st 

 

Tikar 

Jkl 8st 

Ukl 6st 

Ökl 10st 

Chkl 9st 

Vetkl 1st 

  

 

TOTALT ANMÄLDA HUNDAR  64 st             

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

SvEuk önskar dig en 

trevlig  

Utställningsdag! 

 
 
Vaccinationsbestämmelser 
För att få delta måste hunden vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett års ålder ska vara vaccinerad vid lägst tio 
veckors ålder. Hund över ett års ålder ska vara vaccinerad vid lägst tio månaders ålder. Vaccinationen får inte vara 
utförd för mer än fyra år sedan. Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton dagar före utställningsdagen. 
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och 
parainfluensa (kennelhosta).  
 

Arrangerande klubb fritar sig från allt ansvar för skador och förluster som kan uppstå för hund, hundägare 

och övrigt sällskap i samband med utsällningen. 
 
 



Program under lördagen! 
 

10.00 – 11.00 
Medlemsmöte 

I hus C, se bifogad karta. 
 

11.00-12.00 
Vård av din hund! 

Kloklippning, pälsvård, ta hand om skador och sår, enklare bandage/förband, 
tandstensskrapning. 

I hus C, se bifogad karta. 
 

12.30-13.00 
Ringträning vid utställningsplatsen. 

 
15.00 – 17.00 

Gemensamma lekar för två- och fyrbenta vid utställningsplatsen. 
 

18.30  
Gemensam grillbuffé vid Brasserie Udden (Strandrestaurangen) 

 
Finns fortfarande möjlighet att anmäla till den. 

Anmäl till Emma på 073-0735549 eller sekreterare@eurasierklubben.se 
Senast 2 maj! 

 
Under lördagen arrangeras även tipspromenad och försäljning av lotterier,  

dragning och prisutdelning i samband med buffén! 
 
 

Välkommen till en trevlig helg tillsammans! 

mailto:sekreterare@eurasierklubben.se

