
Välkommen till Cavaliersällskapets officiella utställning 
Kyrkplan i Sjulnäs, Piteå den 15 juli 2017 

 
Domare: Gordon Inglis, kennel Craigowl  

 
Bedömningen börjar kl 10:00 

 
Till er som inte fått nummerlappen med e-post finns den att hämta på utställningsplatsen 

Vaccinationskontroll kl. 09:00 – 11:00 
                                        
Antal anmälda hundar: 
 

      Hanhund 
Valpklass 6-9 mån          2 
      Tik 
 Valpklass 4-6 mån       3 
 Valpklass 6-9 mån          1 
      Hanhund 
 Juniorklass       2 
 Unghundsklass      2 
 Öppen klass         6 
 Championklass      6 
 Veteranklass        2 
 Avelsklass         (1) 
     
 
 

  Tik 
Juniorklass       7 
 Unghundsklass       2  
 Öppen klass         7 
 Championklass       3 
 Veteranklass        3 
 
Totalt antal hundar 47 
 

   
 

Kontanter:  
Glöm ej ta med detta då vi säljer fika och lotter under dagen. Fika säljs mellan 9-14. Parkering kostar 40 kr. Infjärdens 
SK har hand om detta. Du kan även använda swish  
Vaccinationsbestämmelser: 
Vi påminner om att utställare är ansvariga för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer 
enligt nedan: 
Valpsjuka 
Hund deltagande i utställning skall vara vaccinerade mot valpsjuka. Hund under ett års ålder - vid lägst 10 veckors 
ålder. Hund över ett års ålder - vid fyllda ett år eller senare, dock inte för mer än fyra år sedan. Så kallad 
förstagångsvaccination får inte ha gjorts senare än 14 dagar före tävlingsdagen. Medföljande hund som ej deltager i 
tävlingen skall även ha vaccinationsintyg enligt här angivna bestämmelser. 
Parvovirusinfektion 
SKK rekommenderar att hunden är vaccinerad mot parvo. Rådfråga din veterinär angående vilka 
rekommendationer som gäller för de olika parvovaccinerna.   
 

MEDTAG VACCINATIONSINTYG! 
 
Vägbeskrivning Adress Dusstjärn 12,  Piteå. Kordinater: GPS: 65.34964, 21.23752   
Från E4 ta av väg 373 mot Arvidsjaur och Långträsk På Arvidsjaursvägen kör ca 1 mil och ta sedan höger mot 
Roknäs/Böle. Kör ett par km och ta vänster mot Lillpite/Koler. Efter några hundra meter ta höger mot Dusstjärn 
(rödgul skylt) alldeles strax har du Kyrkplan på höger sida. 
 
Ett telefonnummer där du kan nå oss från utställningsdagens morgon om du behöver meddela oss något 070-270 80 
84 (Ewa-Marie). För frågor kontakta Ewa-Marie Öderyd, ewa-marie@cavaliersallskapet.net 070- 270 80 84 
För frågor angående anmälningar kontakta BUS vardagar 13-18 på tel 0300-545146 eller via e-post bus@b-u-s.se 
 

VARMT VÄLKOMNA! 
 


