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Svenska Dvärghundklubben Nationella utställning i Norrköping Lördag 2022-06-04

SDHK och Mopsorden hälsar dig och din hund välkommen till nationell utställning på
Himmelstalunds sportfält i Norrköping lördagen den 4 juni 2022
Start av bedömning: se respektive ring.
Vaccinationskontrollen är öppen kl. 07:30 – 12:00.
Vi sänder dig NUMMERLAPP och RINGFÖRDELNING som BEKRÄFTELSE på din
tävlingsanmälan. Nummerlappen tillsammans med det obligatoriska
VACCINATIONSINTYGET, är din och din hunds entrébiljett till utställningen.
Domaren dömer ca 20-25 hundar/timme. Använd det som en riktlinje när du beräknar din egen
hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring. Valpar bedöms först i respektive ras.
Beträffande DOMARÄNDRING se ringfördelningsinformationen. Om Du inte finner din ras hos
den domare du anmält för, har rasen flyttats till annan domare.
Regler för att erlagd anmälningsavgift skall återbetalas
Vid domarbyte ska hundägarna meddelas skriftligt. Har domarbyte skett så sent att
hundägarna inte kunnat meddelas via ordinarie postgång, ska domarbytet annonseras vid
entrén och vid aktuell utställningsring.
Vid de tillfällen när en domarändring är gjord efter anmälningstidens utgång kan
anmälningsavgiften återbetalas (minus administrativ avgift,) Dock ska i sådant fall en skriftlig
begäran, nummerlapp och kvittens inlämnas senast på utställningsdagen före bedömningen av
aktuell ras startar.
• Om det i utannonseringen av utställningen är namngett reservdomare som vid utställningen
ersätter utannonserad domare, återbetalas inte anmälningsavgiften.
• Om hund inte kan delta på grund av skada/sjukdom återbetalas inte anmälningsavgiften
• I inofficiell valpklass återbetalas inte anmälningsavgiften.
Kom inte försent med din hund!
Reglerna för hund som kommer försent till bedömningen har skärpts. 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.
OBS! Utställare vars hund blir Bästa Mini-Valp, Bästa Valp, Bästa Junior, Bästa Unghund,
BIM, BIR, Bästa Veteran eller ingår i med 1:a pris och hederspris belönad avels- eller
uppfödargrupp som kvalificerat sig till finaltävlan, skall delta i finalen!
Återbud: Om Du av någon anledning ej kan deltaga, skall Du inte ringa och lämna återbud, det
räcker med att enbart utebli från tävlingen.
Barn med hund och juniorhandling anordnas, anmälan sker på plats
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.
OBS. Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på prov, tävling eller utställning och inte
heller införas på området.
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Vägbeskrivning: Campingvägen, Norrköping E4 söderifrån/norrifrån Ta av vid trafikplats
Norrköping S, avfart nr 119. Efter ca 1,5 km, ta av mot Klockartorpet, Himmelstalund. Åk
vänster och vänster för att komma till utställningsplatsen. Norrifrån, väg 51 Följ väg 51 mot
Norrköping. Sväng av vid skylt Norrköping, Köpcentrum, Ingelsta. Följ motorvägen mot
Centrum. Vid 3:e rondellen, ta av mot Idrottspark, Sjukhus. Fortsätt mot Helsingborg. Tag av
mot Sportområde, Mässhallar. E22 söderifrån Vid infarten till Norrköping, ta av vid skylt E4, 51,
55, 56. I rondellen ta av till vänster mot Helsingborg, ta sen av mot Klockartorpet,
Himmelstalunds Sportområde. Åk rakt fram, ta först av vänster och sedan höger och du är
framme.
Parkeringsavgift 60 kr/bil, 80 kr/husvagn-stor husbil, (swish). Camping ej tillåten på parkering,
se visitnorrkoping.se för boende/camping. Entréavgift En person/anmäld hund har fri entré,
övriga betalar inträde: 50 kr /medlem (medtag medlemskort) 60 kr/icke medlem, 150 kr /familj,
barn under 12 år fri entré. Entré betalas med swish/betalkort. Nummerlapp visas i entrén, om
du inte kunnat skriva ut din nummerlapp så får du en i entrén.
Respektera våra tältfria zoner. Genom området finns en asfalterad cykelbana, på gräsplanerna
mellan ringraderna löper en bred tältfri zon. Utställningsområdet låses fredag kl. 18 samt 30
min efter lördagens final. Avlastningszon finns vid entré A. Handikapparkering finns vid entré A
(tillstånd krävs). Handikappanpassad bajamaja finns vid entré A.
Utställare ska välja entré B i första hand då den är närmast SDHKs ringar.
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SVENSKA DVÄRGHUNDKLUBBENS FANTASTISKA SPONSORER:

GÅVA FRÅN ÖSTERGÖTLANDS KENNELKLUBB

ÖKK skänker ett presentkort på
anmälningsavgift till SDHKs BIS-vinnare.

Stort Tack!
HAR DU FRÅGOR?
OM ANMÄLNINGAR
Therese Löf
Tfn. 0702 50 32 23
Info@lofskonsult.se

OM UTSTÄLLNINGEN

OM SPONSORSAMARBETEN

Michael Bloom
show@sdhk.net

Nathalie Omre
nathalie@sdhk.net

Vetocanis dentalprodukter bidrar till en bättre
munhälsa för din hund. I vårt sortiment hittar du
tuggtabletter, tandborstar, tandkräm, tuggben,
munspray och mycket mer.
Tillsammans skapar vi bra och hållbara rutiner
för hur du tar hand om din hund och katt.
Du hittar Vetocanis produkter hos välsorterade zoobutiker!

WWW.VETOCANIS.SE
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Dagens domare:

Karl Erik Johansson

Elisabeth Spillman

Samuel Carlid

Finalprogram:
Finalerna bedöms när samtliga ringar är färdiga
Det är viktigt att hålla tiden till finalerna

BÄSTA BABY: ELISABETH SPILLMAN
BÄSTA VALP: KARL ERIK JOHANSSON
BÄSTA JUNIOR: JOACHIM OHLSSSON
BÄSTA UNGHUND: ANNA FRIBERG
BÄSTA VETERAN: ELISABETH SPILLMAN
BÄSTA AVELSGRUPP: JOACHIM OHLSSON
BÄSTA UPPFÖDARGRUPP: ANNA FRIBERG
BIM-BIS: KARL ERIK JOHANSSON
BEST IN SHOW: SAMUEL CARLID

Anna Friberg

Joachim Ohlsson

ETT NATURLIGT VAL!
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RINGFÖRDELNING
Svenska Dvärghundklubben Nationell utställning i Norrköping Lördag 2022-06-04
___________________________________________________________________________
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.

Ring 18 Börjar kl. 09:00
Friberg Anna
BICHON FRISÉ
BICHON HAVANAIS
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG

7
29
42
__
78

Ring 19 Börjar kl. 09:00
Johansson Karl-Erik
LÖWCHEN
BOLOGNESE
COTON DE TULÉAR
GRIFFON BELGE
GRIFFON BRUXELLOIS
PETIT BRABANCON

15
2
7
3
4
11
__
42

Lickimat Playdate, Soother & Buddy
Lickimat är utvecklad för att förhindra tristess hos din katt eller hund. Bred ut
djurets favoritmat på mattan så de får leta efter varje munsbit med tungan.
Slickandet är lugnande för djuret och det ökar smaksinnet genom att djuret
får njuta av en liten mängd mat.
Mattan förhindrar överätning eftersom maten varar längre, den gör att
djuret äter långsammare och främjar frisk andedräkt genom att bakterier
och mat skrapas av tungan. Salivproduktionen stimuleras och hjälpertill att
rengöra tänder, tandkött och tunga.
Tillverkad av giftfri TPR av livsmedelskvalitet.
Kan frysas, diskas för hand.

Tips!
Kombinera med Churu!

Sponsras av:

Instagram:
@ozamipet Facebook:
Ozami
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Ring 20 Börjar kl. 09:00
Carlid Samuel
JAPANESE CHIN
PEKINGESE
MOPS
MALTESER
* KING CHARLES SPANIEL

1
5
24
1
9
__
40

Ring 21 Börjar kl. 09:00
Ohlsson Joakim
CHINESE CRESTED DOG
FRANSK BULLDOGG
RUSSKAJA TSVETNAJA BOLONKA
PHALÈNE

29 (+2)
15
13
6
__
63

Ring 22 Börjar kl. 09:00
Spillman Elisabeth
+ se ring 1
PAPILLON
CHIHUAHUA, KORTHÅRIG
PRAZSKÝ KRYSARÍK
RUSSKIY TOY, LÅNGHÅRIG
RUSSKIY TOY, SLÄTHÅRIG

TOTALT ANMÄLDA HUNDAR

49
14
5
3
7
__
78
303

Lycka till i ringarna!

UTSTÄLLNINGAR
SÄSONGEN 2022
7/5
22/5
4/6
12/6
19/6
2/7
13/8
11/9
18/9

S K AR A

H ÄS SLE H O L M

N O R R KÖ PI N G

V ÄNE R S B O R G

V ÄNN Ä S

E S KI L S T U NA
Sista anmälningsdag
6:e juni kl 12.00

RONNEBY
Sista anmälningsdag
18:e juli kl 12.00

TÅGARP
Sista anmälningsdag
15:e augusti kl 12.00

H ÖG BO
Sista anmälningsdag
22:e augusti kl 12.00

TIMRÅ

16/10 Sista anmälningsdag

12:e september kl 12.00
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