
Välkommen till SCKCS officiella utställning 
Solberga Idrottsplats, Askersund lördagen den 11 augusti 2018 

 
Domare: Philip Carthy, (Kennel Ardgrove) Storbritannien  

 
Bedömningen börjar kl 10:00 Till er som inte fått nummerlapp via e-post  eller brev finns den 
att hämta på utställningsplatsen. Vaccinationskontrollen är öppen 07:30 - 11:30 
 
 

Antal anmälda hundar: RING 32  Bedömningen startar kl 10:00 
 
 
 

      Hanhundar 
              Valpklass 6-9 3 
      Tikar 
              Valpklass 4-6   1 
              Valpklass 6-9  2 
      Hanhundar  
              Juniorklass     4 
              Unghundsklass     3 
              Öppen klass 9 
              Championklass   3 
               
 

      Tikar 
              Juniorklass 5 
              Unghundsklass    6 
              Öppen klass    6 
              Championklass   3 
              Veteranklass     3 
 
 
Totalt anmälda hundar      48 
 
 

Vaccinationsbestämmelser: 
Vi påminner om att utställare är ansvariga för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer enligt 
nedan: 
Valpsjuka: Hund under 1 års ålder ska vara vaccinerad vid lägst 10 veckors ålder. Hund över 1 års ålder ska 
vara vaccinerad vid lägst 10 månaders ålder och får inte vara utförd för mer än 4 år sedan. 
Förstagångsvaccinationen ska vara gjord minst 14 dagar före  utställningsdagen. 
Parvovirusinfektion: SKK rekommenderar att hunden är vaccinerad mot parvo. Rådfråga din veterinär 
angående vilka rekommendationer som gäller för de olika parvovaccinerna.  
MEDTAG VACCINATIONSINTYG! 
 
Inga valpar under 4 månader får vistas på utställningsområdet. Besökande hundar skall uppvisa godkänt vaccinationsintyg. 

• Handikapp parkering finns vid huvudingången 07.00 - 18.00 . OBS. Ingen övernattning kan ske här. 
• Avlastningszon finns vid huvudingången. 
• Plats för husvagnsuppställning utan el, finns i anslutning till utställningsområdet, det går ej 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 avslutande på lördag. 
• Servering finns på plats 
• Ledarlett LEKIS tält finns i den bakre delen av länsklubbens utställningsområde. 

 
Frågor angående anmälda hundar besvaras av  BUS (Berith Uhlén-Svensson)  måndag - fredag 13.00 - 18.00   
på tel. 0300 - 54 51 46 . under utställningsdagen nås BUS på 070-6623121 
Övriga upplysningar Maria Fredzell Tel:  070-362 31 24 
Så här hittar du till utställningsområdet 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 
 
 

VARMT VÄLKOMNA!  

 


