
Välkommen till Cavaliersällskapets officiella utställning 

Råådalens brukshundsklubb, Helsingborg söndagen den 13 september 2020 

Domare: Susanne Krühl Valpar, Marie Callert Hanar och Fredrik Nilsson Tikar + Finaler 

Saknas nummerlapp kan ni få den på utställningen 

Katalog säljs EJ. Finns på hemsidan https:/www.cavaliersallskapet.net/  innan första insläpp 

Inget Barn med hund Ingen servering 

Insläpp Valpar: Från 08.00, bedömningen börjar 09.00 

Insläpp Hanar:  Tidigast 10.30, bedömning startar 30 minuter efter insläpp 

Insläpp Tikar:  Tidigast 12.30, bedömning startar 30 minuter efter insläpp 

OBS! Endast en deltagare per hund och pass 

Antal anmälda hundar: 

Hanar    Tikar 

Valpklass 4–6 mån 1  Valpklass 4–6 mån 2 

Valpklass 6–9 mån 4  Valpklass 6–9 mån 7 

Avels klass valp (2) 

Junior klass  4  Junior klass  10 

Unghunds klass 2  Unghunds klass 5 

Öppen klass  8  Öppen klass  8 

Champion klass 4  Champion klass 2 

Veteranklass  1  Veteranklass  4 

Avels klass  (1)  Totalt antal hundar 62 

Vaccination: 

Vaccinationskontroll sker vid insläpp till varje pass. Vi påminner om att utställare är 

ansvariga för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer enlig nedan: 

Valpsjuka: 

För att få delta måste hunden vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett års ålder skall 

vara vaccinerad vid lägst 10 veckors ålder. Hund över ett års ålder skall vara vaccinerad vid 

lägst 10 månaders ålder. Vaccination får inte vara utförd för mer än 4 år sedan. 

Förstagångsvaccination skall vara gjord minst 14 dagar före utställningsdagen 

SKK rekommenderar att hunden är vaccinerad mot Parvo, rådfråga din veterinär angående 

vilka rekommendationer som gäller för de olika Parvovaccinerna. 

 

Husbilsplats: Ett begränsat antal platser finns, dock utan ström. 

Camping: First Camp Råå Vallar – Helsingborg  

Utställningstält: Möjlighet finns att sätta upp utställningstält, lördag efter 18.00 

 

Utställningsplats: Råådalens brukshundsklubb  Rausvägen 61, 255 92 Helsingborg 

Vägbeskrivning:  E4 ta avfart Helsingborg S  Hamn, vid korsning 27-Trafikplats Ättekulla, kör i 

högerfilen och följ skyltarna mot Ättekulla,  i (första) rondellen, ta andra avfarten, i (andra) 

rondellen, ta andra avfarten, i T-korsning, sväng vänster till Rausvägen, kör 100 meter MÅL 

Frågor angående utställningen kontakta Christine Edvinsson 070–2574431 

Frågor angående anmälda hundar kontakta BUS 0300–545146 vardagar 13 - 16 

Håll avstånd – Tvätta händerna – Stanna hemma om du är sjuk 

https://www.cavaliersallskapet.net/

