
 
 

 
 
 

 
Nationell utställning i Lidköping 

Lördagen den 12 Maj 2018 
ISHALLEN 

 
SDHK & Bichon Bolognese & Havanase Club och Pekingese Logen 

Hälsar Dig hjärtligt välkommen 
 

VÄGBESKRIVNING:  
Riksväg 44 från Trollhättan/Vänersborg 

Kör in mot Lidköping tills du ser en rondell framför dig, och McDonalds på vänster sida. Kör rakt fram genom 

rondellen, så ligger Sparbanken Linköpings Arenas parkering direkt till vänster. 

Riksväg 44 från Mariestad/Götene/E20 

Kör rakt fram i första och andra rondellen och fortsätt framåt tills du kommer till bron som leder över Lidan. 

Efter bron tar du till höger i rondellen, för att nästan direkt svänga vänster och parkera på den stora parkeringen. 

Väg 184 från Skara/Skövde/Falköping 

När du kommer till första rondellen, sväng vänster och fortsätt framåt tills du kommer till bron som leder över 

Tidan. Efter bron tar du till höger i rondellen, för att nästan direkt svänga vänster och parkera. 

 
Parkering: Parkering vid arenan. Avgiftsfri parkering. OBS! Allmänna parkeringsregler gäller. Vid parkering 

på gatorna runtom arenan kan böter komma att utfärdas. Anvisade platser för husbilar. 

Entré: Samma ingång som länsklubben. Deras regler om inträde gäller. 1 Person/nr lapp 

Sekretariat: Finns på plats och öppnas 08.00  
 
Barn med hund: Arrangeras, anmälan och betalning på plats i sekretariatet (40kr)  
 
Till utställaren  
Bifogar här din nummerlapp: Ni som ej fått Nr lapp, kan bero på att betalning ej är erlagd, (ej erlagd 
när Nr lappar skickades). Denna fås mot uppvisande av kvitto på betalning i sekretariatet, om 
betalning sker på plats tas en avgift på 50kr/hund- Avgifter som ej erlägges kommer att faktureras. Har 
man betalt och ej fått Nr Lapp, eller ej kunnat skriva ut den, så får man en ny i sekretariatet  

 
Utställare vars hund blir Bästa Valp, Bästa Junior, Bästa Unghund, BIR, Bästa Veteran eller 
ingår i med 1:a pris och Hederspris belönade avels/uppfödargrupp som kvalificerat sig till 
finaltävlan, skall delta i finalen.  
 
Servering: restaurang finns i intilliggande bandyarena. 
 
Återbud: Om du av ngn anledning ej kan delta, ska du INTE ringa och lämna återbud, det räcker med 
att enbart utebli från tävlingen  
 
Har du frågor om det tekniska arrangemanget. Kontakta Kenneth Gustavsson Tel: 076-176 69 
37/070-992 32 67 kenneth@sdhk.net 

mailto:kenneth@sdhk.net


Har du frågor om din anmälan, kontakta Therese Löf (Löfs Konsult) tel: 070-250 32 23 
Info@lofskonsult.se  

 

Inga Valpar under 4 månader får vistas på utställningens 
område 
 
Kom inte försent med din hund!  
Reglerna för hundägare som kommer försent till bedömningen har skärpts till. Kommer hunden efter 
att sista hunden i klassen är färdigbedömd, kan den visserligen fortfarande få en kvalitetsbedömning 
men den får inte delta i konkurrensbedömning. Domaren avgör om det finns tid för en 
kvalitetsbedömning av den hund som kommit sent. Kommer du försent till konkurrensbedömningen får 
din hund inte delta i denna och kan därmed inte heller delta i den fortsatta bedömningen. Det är upp 
till domaren att avgöra om konkurrensbedömningen har påbörjats 
 
Krav på vaccinationer  
Hund under ett (1) års ålder: Vid lägst tio (10) veckors ålder  
Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara 
utförd för mer än fyra (4) år sedan.  
Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före utställningsdagen  
 
Krav på vaccinationer  
Hund under ett (1) års ålder: Vid lägst tio (10) veckors ålder  
Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara 
utförd för mer än fyra (4) år sedan.  
Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före utställningsdagen  
 
Nytt från 2017 Du kan INTE byta klass på din hund på utställningen, Hunden skall tävla i den 
klass den är anmäld i  
 
OBS!!! Tidigare erhållna PREMIEKORT kan inlösas mot varor på utställningen  

 
Gruppdomare  
 
Bästa Valp                                               Joel Lantz  
Bästa Junior                                            Björn Einarsve  
Bästa Unghund                                       Mikael Nilsson  
Bästa Veteran                                         Maureen Tate-Byrne  
Bästa Avelsgrupp                                   Mikael Nilsson 
Bästa Uppfödargrupp                            Maureen Tate-Byrne 

BIS                                                           Linda Mills RINGFÖRDELNING 
  

Svenska Dvärghundsklubben  Nationell utställning i Lidköping 
Lördag  2018-05-12 
 ___________________________________________________________________________ 
Start av bedömning: se respektive ring. 
 
Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00 - 11:00. 
  
Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som en riktlinje när du beräknar din 
egen hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring. 
Valpar bedöms alltid först i respektive ras. 
  
OBS!!! Var ute i god tid - tänk på eventuella köer vid veterinärbesiktning och parkering. 
___________________________________________________________________________ 
  
* Framför rasen betyder att det är en domarändring. 
+ Vid en domare betyder att raser har flyttats från denna domare, se angiven ring. 
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Ring  1_______Börjar kl 09.00        
  
Nilsson Mikael  
BICHON FRISÉ 8 
BICHON HAVANAIS 21 
BOLOGNESE 3 
RUSSKIY TOY, SLÄTHÅRIG 2 
RUSSKIY TOY, LÅNGHÅRIG 8 
GRIFFON BELGE 1 
PETIT BRABANCON 7 
GRIFFON BRUXELLOIS 3 
 __ 
 53 

Ring  2_______Börjar kl 09.00 
  
Tate-Byrne Maureen,  IRLAND 
CHINESE CRESTED DOG 35 
COTON DE TULÉAR 4 
MALTESER 4 
CHIHUAHUA, KORTHÅRIG 35 
 __ 
 78 

 Ring  3_______Börjar kl 09.00 

  
Lantz Joel 
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG 67 
KING CHARLES SPANIEL 5 
 __ 
 72 

Ring  4_______Börjar kl 09.00 

  
Einarsve Björn  
FRANSK BULLDOGG 12 
MOPS 19 
 __ 
 31 

 Ring  5_______Börjar kl 09.00 

  
Mills Linda,  IRLAND 
  
PHALÈNE 9 
JAPANESE CHIN 4 
LÖWCHEN 3 
PAPILLON 30 
PEKINGESE 8 
PRAZSKÝ KRYSARÍK 4 
RUSSKAJA TSVETNAJA BOLONKA 1 
 __ 
 59 
  
  
 TOTALT ANMÄLDA HUNDAR 293 
  

 


