
Välkommen till Cavaliersällskapets officiella utställning 
Växjö Tipshall, söndagen den 3 november 2019 

OBS! Ny utställningsplats! 
 

Ring 21, domare:  Anna Friberg                Bedömningen börjar 10:00 
 

Vaccinationskontrollen är öppen 07:30  - 12:00 via SMÖKKs entré 
En person per anmäld hund får fri entré vid uppvisande av nummerlapp vid ingången. 
Övriga betalar inträde. Nummerlappen kan gå att få på plats för de som har svårt att skriva ut, 

men tänk på att ha möjlighet att visa den i exempelvis telefonen för att slippa betala inträde. 
 

Antal anmälda hundar: 

 
 

      Hanhund 
              Valpklass  6-9  1 
      Tik 
              Valpklass 4-6 1 
              Valpklass  6-9  5 
              Avelsklass valpar 2 
 
      Hanhund 
              Juniorklass       1 
              Unghundsklass     5 
              Öppen klass       3 
              Championklass     6 
              Veteranklass      2 
 

Tik 
              Juniorklass       3 
              Unghundsklass     2 
 
              Öppen klass       14 
              Championklass     4 
              Veteranklass      3 
 
              Uppfödarklass                  2 
 
Totalt antal hundar 51 
 
 

BARN MED HUND 
Anmälan på plats kostnad 20:- 
 

Upplysningar  
Christine Edvinsson  tel: 070-257 44 31 
Frågor gällande anmälda hundar besvaras av BUS 0300-545146 vardagar 13-18 eller via e-post  bus@b-u-s.se   
 

Vaccinationsbestämmelser: 
Vi påminner om att utställare är ansvariga för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer 
enligt nedan: 
Valpsjuka 
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.  SKK rekommenderar att hunden är vaccinerad mot parvo. Rådfråga din veterinär angående vilka 

rekommendationer som gäller för de olika parvovaccinerna.  MEDTAG VACCINATIONSINTYG, valpar under 4 mån får ej 
vistas på utställningsområdet! 
 

Adress 
Följ vägverkets skyltar mot Arenastaden. Adress: Bollgatan 5, 352 46 

Växjö 

 

Parkering - Avgiftsfri parkering.  

OBS! Allmänna parkeringsregler gäller. 

Vid parkering på gatorna runtom Tipshallen kan böter komma att 

utfärdas! 

 

RestaurangTipshallen och caféterian har öppet samtliga dagar. 
 

 

VARMT VÄLKOMNA!                                                                                                       

 

ENTRÈAVGIFT (för besökare) 

80:- Vuxen, icke medlem 

60:- SKK medlem (endast vid uppvisande av 

medlemskort), barn 7 - 16 år och pensionär. 

160:- Familj (2 vuxna & 2 barn) 

SHU-medlem går in gratis mot uppvisande av 

medlemskort. 

Barn under 7 år går in gratis. 


