
  
  

 Välkommen till 

Rasspecial  
för  

Japanese Chin  
King Charles Spaniel  

Pekingese  
 

i BORÅS 

Ryda fältet 

  
  

Fredagen den 28 juni 2019   

  

 
  



  

Start av bedömningen se ringfördelningen ring. Domaren dömer ca 20 – 25 

hundar i timmen, detta kan användas som ett riktmärke när du beräknar din 

egen hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring. Valpar 

bedöms alltid först i respektive ras.  

Vaccinationskontrollen är öppen kl. 08:30-13:00  

Inga valpar  under  4  månader  får  vistas på  utställningsområdet!  

  

Upplysningar   

Finns på www.sdhk.net  

Frågor gällande anmälda hundar besvaras av Marie  0709-22 95 05  

e-post  show@sdhk.net     

För frågor om utställningsplats, parkering- och uppställningsplatser mm 

besvaras av Kenneth Gustavsson 076-176 69 37eller via e-post 

kenneth@sdhk.net  

  

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.   

Parvovirusinfektion  

SKK rekommenderar att hunden är vaccinerad mot parvo. Rådfråga din 
veterinär angående vilka rekommendationer som gäller för de olika 
parvovaccinerna.    
  

Ingen entré-avgift på fredagens utställningar. Övriga dagar hänvisas till  

SÄKKs hemsida https://www.skk.se/sakk  för mer information 
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Adress och vägbeskrivning: 

Adress Almenäsvägen 14, 506 32 Borås  

  

Vägbeskrivning   

  

R40 från Stockholm/Göteborg, R27 från Växjö, R41 från Varberg R180 från 

Alingsås: följ skyltar mot  DJURPARK - KNALLELAND - RYDA - TROLLHÄTTAN 

– Almenäsvägen 14   

  

GPS Lat, Lon N57°44.535´ E12°55.697´ decimal 57.74225 12.92828 
 

 

 

 

VÄLKOMNA OCH LYCKA TILL I RINGEN!  
 

OBS! Gordon Gault har av personliga skäl lämnat återbud till Borås. 

Istället dömer George Milutinovic. De som inte önskar dra sin hund p g a 

domarändring, gäller SKKs regler för återbetalning.  

 

Ring  27     Börjar kl. 10:00  

   
Milutinovic George, USA  
   
JAPANESE CHIN 19 

KING CHARLES SPANIEL  46  
PEKINGESE  15 
  80  
 

 

 

 

 

 

 

  

   

 


